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Kniha zápisů o schůzi plena MNV. 
 
 
 
 
 
 
 

Tato kniha obsahuje zápisy od 1. ledna 1950 do 14. dubna 1954, 
čísla zápisů 1 – 

 
 
 
 
 
 

V Hostivici, dne 31. března 1955. 
 
 

Tajemník MNV: Místní národní výbor Hostivice Předseda MNV: 
Kletečka A. okr. Praha západ Arnold Š. 
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I. Zápis 
o řádné (ustavující) schůzi místního národního výboru nově utvořené obce 
Hostivice, která se konala v neděli dne 1. ledna 1950 o 14. hod. v sále 
Dělnického domu v Litovicích čp. 82. 
 

Přítomni byli: 
Za ONV:1 předsedkyně Marie Kellová, místopředseda Zdeněk Zelenka, člen rady Jan 

Štika a okresní tajemník Jarka Pachman.2 
Za okresní výbor KSČ:3 tajemník Rác Josef. 
Členové MNV: Novák František, Blätterbauer Karel, Nejedlý Frant., Štěpán Arnold, 

Pšenička Václav, Nohejl Josef, Horák Josef, Šrámek Miloš, Hyml Ferdinand, Málek Tomáš, 
Tůma Karel, Kletečka František, Chalupa Jaroslav, Tampír Karel, Sláma Štěpán, 
Kožušníková Růžena, Tvrdý Jindřich, Hošek Václav, Sejkora Josef, Vaněk Čeněk, 
Šimáčková Žofie, Rochusová Alžběta, Krejčík Václav, Pohůnek Antonín, Míšek Václav, Šmíd 
Josef, Svoboda František, Pelichovský Miloslav, Vaněk Josef, Vodolán Jiří. 

Dále přítomno 12 navržených náhradníků, zástupci spolků a občané. 
Schůzi zahájil a do zvolení předsedy MNV řídil předseda MAV NF4 Štěpán Arnold. 
Zapisovatel zvolen nebyl. 

 
Pořad schůze: 

Předseda MAV NF Štěpán Arnold zahájit tuto schůzi o 14.30 hod. a uvítal všechny 
přítomné. Objasnil, za jakým účelem je schůze dnes konána, a oznámil, že bude 
následovati nejdříve kulturní pořad, který připravila učitelka Kožušníková za účasti SČM5 
a žákyň střední školy.6 Po vyčerpání programu, ve kterém byla hudba, zpěv, recitace 
a tanečky, oznámil předseda MAV NF, že okresní národní výbor jmenoval shora uvedené 
členy MNV v Hostivici,7 a vyzval přítomné členy, aby ze svého středu zvolili předsedu MNV. 

Na podaný návrh byl předsedou MNV v Hostivici jednomyslně zvolen František 
Novák, úředník státní mlékárny, bytem Hostivice 234, který složil předepsaný slib do rukou 
předsedkyně ONV. 

Na to přítomní členové složili ústavou předepsaný slib do rukou nově zvoleného 
předsedy MNV. 

Po tomto aktu promluvila pak předsedkyně ONV Praha západ ku všem přítomným, 
načež učinil projev předseda MAV NF.  

Dále učinili projevy tito zástupci spolků a korporací: 
Rác Josef, za okresní výbor KSČ, 
Blätterbauer Karel, za býv. MNV v Litovicích a současně jménem strany odevzdal 

odstupujícímu předsedovi Tampírovi dárek na památku, 
Slavíček Václav, za městský výbor8 KSČ Hostivice, 
major Krčmář, za vojenský útvar 7743 Hostivice, 

                                                 
1  Okresní národní výbor; Hostivice i Litovice přešly z okresu Kladno do okresu Praha západ v lednu 1949 
2  Komunistická strana Československa 
3  Občan Hostivice Litovic a v letech 1946–1949 předseda MNV Litovice 
4  Místní akční výbor Národní fronty 
5  Svaz české mládeže, v roce 1949 se změnil na Československý svaz mládeže (ČSM; zkratka SČM je 

v roce 1950 použita chybně) 
6  Jako střední škola se v letech 1948–1953 nazýval nynější druhý stupeň základní školy  
7  Volby do národních výborů proběhly až v roce 1954, do té doby byli členové jmenováni 
8  Hostivice v roce 1950 ještě nebyla městem, důvod označování výboru jako městský není zřejmý 
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Hurt Václav, za ROH9 Slovenské armaturky10 v Hostivici, 
Vlachová Marie, za čsl. státní statky, 
Josef Anděl, za ROH želez. stanice Hostivice (byl přečten dopis), 
Jaroslav Kučera za Těl. jednotu Sokol Hostivice Litovice, 
Karel Míšek, za ČSM, skupina Hostivice Litovice, 
Hytych Míla, za ČSM, skupina Břve, 
Josef Vodolán za SBS11 – skupina Hostivice, 
Josef Ptáček za Svaz českoslov. sovět. přátelství, skup. Hostivice, 
Josef Nováček za JSČZ12 a za Spořitelnu a záložnu v Hostivici, 
Anna Hrudková za JZD13 v Hostivici, 
Bohumír Kunz za stanici SNB14 Hostivice, 
Tesárek Adolf za Hasičský sbor v Hostivici, 
Antonín Kolařík za Hasičský sbor Litovice, 
Josef Mansfeld za střední školu v Hostivici, 
Jaroslav Javůrek za národní školu v Hostivici,15 
Václav Novák za ČČK,16 místní skupina v Hostivici, 
Václav Míšek za šachový klub Hostivice, 
Kocourek Stanislav za Baráčníky Litovice a Hostivice, 
Křepelka Jaroslav za Baráčníky „Topolany“ Břve, 
Karel Bratrych za pěvecký spolek Bendl, 
Václav Čížek za zaměstnance MNV, 
Hokův František za volné sdružení hudebníků. 

Po projevech zástupců usneseno bylo jednomyslně na návrh předsedy MNV, který po svém 
zvolení se ujal řízení schůze, zaslati pozdravný přípis ministru vnitra s. Václavu Noskovi 
a předsedovi KNV17 s. O. Beranovi. Návrh byl potleskem přijat. 

Po té předseda MNV František Novák přednesl nástin práce a program příštího MNV, 
poděkoval za důvěru i vzácným hostům z Prahy a schůzi o 17. hod. ukončil. 

Přítomní občané zazpívali pak na ukončení Píseň práce. 
Sál a jeviště byly slavnostně vyzdobeny a přítomno bylo asi 400 občanů. 
 
Podle záznamů po ruce jsoucích  
zapsal dne 20.1.1950 
Čížek 
obecní tajemník 

Předseda MNV:  
Novák Fr. 

 

                                                 
9  Revoluční odborové hnutí 
10  Předtím Armaturka Zicha, původně šroubárna Staněk a Ponec, nyní výrobna radiátorů Jaga N. V. 
11  Svaz bojovníků za svobodu 
12  Jednotný svaz českých zemědělců 
13  Jednotné zemědělské družstvo 
14  Sbor národní bezpečnosti (policie) 
15  Národní škola a střední škola se sloučily v roce 1953 do osmileté střední školy, z níž se později stala 

základní (devítiletá) škola. V roce 1950 ještě měly obě školy samostatné vedení 
16  Československý červený kříž 
17  Krajský národní výbor 
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2. Zápis 
o řádné schůzi místního národního výboru v Hostivici, která se konala v pátek 
dne 3. března 1950 o 20. hod. v sále Dělnického domu v Hostivici II. čp. 82. 
 
Přítomni byli: předseda MNV František Novák, 
 jeho náměstkové: Karel Blätterbauer, Frant. Nejedlý, 
 Členové: Arnold Štěpán, Nohejl Josef, Horák Josef, Šrámek Miloš, Hyml 
Ferdinand, Málek Tomáš, Tůma Karel, Kletečka František, Chalupa Jaroslav, Tampír Karel, 
Sláma Štěpán, Kožušníková Růžena, Tvrdý Jindřich, Hošek Václav, Sejkora Josef, Vaněk 
Čeněk, Šimáčková Žofie, Rochusová Alžběta, Krejčík Václav, Pohůnek Antonín, Míšek 
Václav, Šmíd Josef, Svoboda František, Vaněk Josef, Vodolán Jiří, Pelichovský Miroslav. 
 Náhradník: Kalaš František. 

Omluveni: Pšenička Václav. 
Za okresní výbor KSČ dostavili se později: tajemník Josef Rác a kulturní referent: 

Nejezchleba. 
Dále bylo přítomno asi 300 občanů. 

 
Jednání: 

Předseda MNV František Novák zahájil tuto schůzi o 20.30 hod a uvítal všechny 
přítomné. Prohlásil, že na schůzi jest přítomno celkem 24 členů a náhradníků, takže tato 
schůze jest schopna platně se usnášeti. Oznámil, že podle podepsané listiny byli k této 
schůzi pozváni osobně a písemně všichni členové včas s udáním předmětu jednání a že se 
schůze tato i s programem tím byla v obci po tři dny veřejně vyhlášena. 

Slib předepsaný ústavou složil dostavivší se náhradník František Kalaš. 
Zapisovatelem této schůze byl zvolen obecní tajemník Václav Čížek. 
Zápis ověří členové: Horák Josef, Arnold Štěpán. 

 
Pětiminutový pohovor: 

Referent osvětový Miloš Šrámek vzpomněl z hlediska současnosti 100. výročí 
narození prvního presidenta republiky T. G. Masaryka.  

Dále procítěnými slovy se zmínil o vzniku Rudé armády, jež byla založena před 
32 roky. 
 

Pořad jednání: 
1.) Předseda MNV podal stručnou a všeobecnou zprávu o činnosti MNV ode dne 

sloučení skutečného, t. j. od 1. ledna 1950. Zpráva obsahovala provádění zákona o vedení 
matrik – dar novomanželům, zpráva o provádění národního sčítání – při tom poděkoval 
sčítacím komisařům a revisorům, zpráva o rentgenování všech obyvatel, podepsání 
výrobních a dodávk. smluv se zemědělci, náhradní plnění zemědělců za rok 1949, otevření 
veřejné knihovny v Hostivici ve vlastních místnostech. 

Dále oznámil, že rada přijala na hodinovou mzdu 3 výpomocné síly. 
Zpráva tato byla vzata na vědomí. 
2.) Referent Karel Blätterbauer přednesl návrh na ustavení komisí a pomocných 

sborů, který byl schválen, kromě navrhovaného Josefa Nachtmana ve sběrové komisi. 
Současně dle návrhu též schváleno očíslování referátů I.–XI. 
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2.)18 Na návrh rady ze dne 13.1.1950, jenž byl přednesen referentem Karlem Blätter
bauerem, usnesl se MNV jednomyslně, aby jednotlivé čtvrtě nově utvořené obce byly takto 
označovány:  

Hostivice I, Hostivice II Litovice, Hostivice III Jeneček, Hostivice IV. Břve, Hosti
vice V Palouky. 

Návrh bude zaslán ministerstvu ku schválení dle zákona č. 266/1920 Sb.19 
3.) Na návrh rady ze dne 25. ledna 1950 přednesený předsedou MNV usnesl se MNV 

jednomyslně zříditi podle § 7 odst. 1 zákona čís. 199/48 Sb. o komunálních podnicích tento 
komunální podnik: 

Znění firmy: Sdružené podniky obce Hostivice, komunální podnik. 
Sídlo: Hostivice, okres Praha západ. 
Předmět podnikání: 

 1. těžení písku, štěrku a kamene a pod., 
 2. provozování koncesí (licencí) hostinských a výčepnických, 
 3. provozování živnosti pohřebního ústavu, 
 4. provozování zahradnictví (okrasné květiny), ovocné školky, pěstování zeleniny 
a pod., 
 5. provozování živností holičských, 
 6. provoz veřejných lázní a koupaliště, 
 7. provoz živnosti fotografické, 
 8. autodoprava osob a nákladů, 
 9. provoz jiných poslužných živností (desinfekce), 
 10. provoz bytových podniků, včetně zřizování nových bytů. 

Komunální podnik je národním majetkem v komunálním vlastnictví obce Hostivice. 
Pro tento komunální podnik byla zároveň schválena zakládací listina a rada MNV byla 

pověřena zhotovením zakládací listiny a rozhodnutím, zda vzhledem k novým pokynům 
ministerstva vnitra bude podnik koupaliště a lázně ponechán jako komunální.20 

4.) Různé. 
a) Člen MNV Ant. Bohůnek podal návrh, aby k mezinárodnímu dni žen byla ve zdejší 

obci zřízena mateřská škola. Návrh přikázán radě MNV k dalšímu jednání. 
b) Plánovací referent podal návrh krátkodobého i dlouhodobého plánu výstavby naší 

obce. Návrh tento MNV jednomyslně schválen. 
c) Člen MNV Josef Sejkora intervenoval o zřízení veřejného světla v Jenečku. 

Předsedou bylo přislíbeno, že se bude příslušná komise snažit, aby věc vyřešila. 
d) Člen rady Kletečka Frant. dožadoval se zřízení jedné studny v Jenečku – hostivická 

část, kde je studna jen jedna, a aby státní statky svůj pozemek oplotily. Věc přikázána 
radě k dalšímu řízení. 

e) Člen MNV Chalupa Jaroslav dožadoval se, aby do plánu byla pojata úprava Potoční 
ulice. Plán bude doplněn. 

f) Občan Václav Malík žádal, aby se stala náprava v dodávkách uhlí. Občané na svůj 
skromný příděl a za drahé peníze dostávají mizerné uhlí. Předseda sdělil, že již stížnost 
byla podána. Výsledek není znám. 

g) Předseda požádal členy MNV o spolupráci při jednorázovém hlášení obyvatel. 
Členy pro školení funkcionářů vybere rada. 

                                                 
18  Bod 2 je uveden v zápisu dvakrát 
19  Toto rozdělení Hostivice zaniklo v roce 1980, kdy došlo zároveň k přečíslování domů 
20  Obec provozovala koupaliště u Břevského rybníka 
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h) Na podnět občanky Sochůrkové byla zavedena rozprava o přídělu, resp. o rozho
dování při přidělování poukazů na textil býv. zásobovací komisí v Litovicích. Člen MNV 
Frant. Nejedlý přečetl nález komise, která byla vyslána městských výborem KSČ, aby tuto 
záležitost vyšetřila.  

Během rozpravy se zúčastnili: Svoboda Oldřich, Fousek Václav, Morštejn Josef, 
a protože rozprava byla příliš bouřlivá a týkala se spíše stranických záležitostí, předseda 
Novák na to upozornil, že tato věc bude ve straně řešena, a pak krátkým proslovem 
a výzvou k občanstvu, aby se zúčastňovalo naší budovatelské práce, schůzi tuto o 23. hod. 
ukončil. 
 
Zapisovatel: 
Čížek 

 Předseda:  
Horák Jos.21 

 Členové: 
Arnold Štěpán 

 

 

                                                 
21  Ověřovatel Josef Horák se podepsal na nesprávném místě, podpis předsedy Nováka chybí 
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Zápis 
o ustavující schůzi místního národního výboru v Hostivici, která se konala 
v úterý dne 27. června 1950 o 20. hod. v zasedací síni MNV v Hostivici I/59. 
 

Přítomni byli: 
zástupce ONV Praha západ: zeměď. referent Kotouč, 
členové MNV: Hošek Václav, Rochusová Alžběta, Šimáčková Žofie, Kožušníková 

Růžena, Krčilová Jiřina, Pohůnek Antonín, Svoboda Frant., Hyml Ferda, Šmíd Josef, Sláma 
Štěpán, Vaněk Čeněk, Sejkora Josef, Tampír Karel, Nedbal Antonín, Arnold Štěpán, Krejčík 
Václav, Pšenička Václav, Tůma Karel, Míšek Václav, Pelichovský Miloslav, Vodolán Jiří, 
Chalupa Jaroslav, Nebeský Jan, Horák Josef.22 
 

Pořad jednání: 
Schůzi zahájil nejstarší člen MNV Josef Horák o 20.30 hod. a uvítal přítomné. 
Zástupce ONV zhodnotil význam reorganisace MNV, jež je prováděna podle vlád. nař. 

z 8. března 1950 č. 14/50 Sb., nastínil úkoly, které MNV očekávají, a přál v práci plného 
úspěchu. 

Po té všichni přítomní složili předepsaný slib do rukou zástupce ONV, který jim 
současně předal jmenovací dekrety. 

Následoval projev nominovaného I. náměstka Josefa Horáka o plánu práce MNV 
v příštím období. 

Dotazem o činnosti JZD a Internacionálou byla tato schůze o 21.15 hod. ukončena. 
 

Zapisovatel: 
Čížek 

 Předsedající: 
Horák Jos. 

Arnold Štěpán 
 

 

                                                 
22  Dodatečně tužkou dopsán: Nejedlý Fr. 
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4. Zápis 
o řádné schůzi místního národního výboru v Hostivici, která se konala v úterý 
dne 12. září 1950 o 20. hod. v zasedací síni MNV v Hostivici. 
 

Přítomni: Horák Josef, Šrámek Miloš, Arnold Štěpán, Pšenička Václav, Nejedlý 
František, Míšek Václav, Svoboda František, Šmíd Josef, Rochusová Alžběta, Krejčík 
Václav, Pohůnek Antonín, Šimáčková Žofie, Sejkora Josef, Hošek Václav, Kožušníková 
Růžena, Sláma Štěpán, Tampír Karel, Tůma Karel, Krčilová Jiřina, Nedbal Antonín, Vodolán 
Jiří, Nebeský Jan, Šimůnek Jiří. 

Omluveni: Vaněk Čeněk, Tvrdý Jindřich, Chalupa Jaroslav, Vaněk Josef, Pelichovský 
Miloslav. 

Schůzi předsedal na počátku Josef Horák, jakožto nejstarší člen MNV, později 
předseda MNV František Novák. 

Zapisovatelem byl Václav Čížek, tajemník MNV. 
Zápis ověří Nebeský Jan, Malík Josef. 

 
Jednání: 

Nejstarší člen MNV Josef Horák zahájil tuto schůzi a uvítal přítomné. Před tím byla 
zahrána rozhlasem Internacionála a Píseň práce. Předsedající prohlásil, že na schůzi jest 
přítomen dostatečný počet členů, aby schůze se mohla platně usnášeti, a oznámil, že 
schůze tato i s programem byla v obci po tři dny veřejně vyhlášena. 

Nejdříve vzal do slibu věrnosti československé republice členy MNV, kteří dosud 
ústavou předepsaný slib nesložili, a to: Františka Nováka, Miloše Šrámka, Josefa Malíka 
a Jiřího Šimůnka. 
 

Pořad jednání: 
1. Na návrh MAV NF zvolen byl jednomyslně za předsedu MNV František Novák, 
jeho náměstkem Josef Horák a František Nejedlý. 
Referenty byli zvoleni:23 
I. pro lidovou správu: František Novák, 
II. plánovací: František Novák, 
III. pro vnitřní věci a bezpečnost: Nejedlý František, 
IV. pro školství, osvětu a těles. výchovu: Šrámek Miloš, 
V. pro práci a sociální péči: Arnold Štěpán, 
VI. pro zdravotnictví: Jiří Šimůnek, 
VII. finanční: Václav Pšenička, 
VIII. hospodářský: Jiří Šimůnek, 
IX. zemědělský: Josef Horák, 
X. vnitřní obchod a výživa: Jan Nebeský, 
XI. technický: Karel Tůma. 
Všichni jmenovaní volbu přijali a poděkovali za důvěru 

 
Řízení schůze se ujal pak nově zvolený předseda, který předal slovo referentu Miloši 

Šrámkovi, který přednesl: 

                                                 
23  Agenda MNV měla být svěřena jednotlivým členům (v pozdější terminologii poslancům) MNV, 

nepředpokládal se profesionální úřednický aparát 
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Pětiminutový pohovor: 
Týkal se vzpomínky na předního bojovníka za práva dělnické třídy Julia Fučíka. Jeho 

boj byl plný víry a síly o lepší příští. Za napjaté pozornosti všech přítomných přečetl pak 
úryvek z jeho knihy Reportáž psaná na oprátce, o oslavě svátku práce v pankrácké 
trestnici. 

Srdečný potlesk byl odměnou za procítěný přednes pohovoru. 
   

V dalším pak předseda MNV předal přítomné Růženě Kožušníkové diplom čestného 
uznání za vynikající výkon ve sběru starých surovin a krajskou putovní cenu. Předání bylo 
odměněno potleskem a slibem jmenované, že se vynasnaží, aby naše škola I. cenu udržela 
i letos. 

Schůzi, která měla pracovní ráz, bylo přítomno asi 10 občanů. 
 

Pořad jednání: 
1. Zápisy ze schůze dne 3.3.1950 a 27.6.1950 byly přečteny a po projednání 

jednomyslně schváleny a podepsány. 
2. Na návrh rady usnesl se MNV, aby manželům Jindřichu a Růženě Reichovým 

v Hostivici byl odprodán dílec obecního pozemku čk. 415/2 ve výměře 10 m2 za cenu 
40 Kčs na doplnění stavebního místa (úpravy čáry regulační).24 

3. Na návrh rady usnesl se MNV, aby manželům Václavu a Alžbětě Řečinským 
v Hostivici byl odprodán dílec obecního pozemku čk. 407/1 ve výměře 65 m2 na doplnění 
stavebního místa (úprava regul. čáry). Trhová cena Kčs 201,50 byla zaplacena v roce 
1936. Jde o vyřízení starého případu.25 

4. MNV jednomyslně schválil návrh rady ze dne 10.3.1950, aby bytová komise byla 
podle § 14 a 35–37 prozatimního organisačního řádu pro MNV zplnomocněna rozhodovati 
ve věcech bytových  a aby tato působnost byla vyjmuta z povinností rady. 

5. MNV schválil smlouvy o umístění obec. veřejných plemeníků s těmito chovateli: 
Burešová Helena, Horešovský Josef, Burgr Stanislav, Kubr Josef, Střelba Josef, Burgr 
Vladimír, Kubr Josef s platností do 31.12.1950. 

6. Místní národní výbor se usnesl jednomyslně, aby ve zdejší obci byla dále vybírána 
obecní dávka ze zastavěné plochy do dne 31.12.1950 podle pravidel současně 
projednaných a v základních sazbách za m2 přízemní 2,–, Ipatrový 3,–, příslušenství 
1,50 Kčs. 

7. Místní národní výbor se jednomyslně usnesl, aby ve zdejší obci byla dále vybírána 
obecní dávka ze psů, podle pravidel současně projednaných, v základní sazbě Kčs 180,– za 
psa. 

8. Různé: 
a) Na návrh rady MNV ze dne 8.9.1950 usnesl se MNV jednomyslně, aby majetková 

podstata Sdružených komunálních podniků obec Hostivice uvedená v čl. 6 zakládací listiny 
byla rozšířena o tento obecní nemovitý majetek: dům čp. 192 v Hostivici se stavební 
parcelou,26 polovina domu čp. 19 v Hostivici se stavební parcelou,27 dům čp. 163 
v Litovicích se stavební parcelou a zahradou,28 dům čp. 23 v Jenečku se stavební 
parcelou.29 
                                                 
24  V ulici Za Mlýnem 
25  V ulici Za Mlýnem 
26  U Vodárny čp. 192, původně obecní tzv. izolační domek 
27  Husovo nám. čp. 19 
28  Litovická čp. 783 
29  Družstevní čp. 966 
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b) Vzhledem k tomu, že dle platných předpisů nemůže býti člen MNV národním 
správcem nemovitosti, na kterou dotyčný MNV národní správu zavádí, schválen návrh 
rady, aby člen MNV František Nejedlý byl zproštěn funkce národního správce u nemovitosti 
Arnošta Jaroše30 a aby správcem byl ustanoven Josef Nohejl, zaměstnanec MNV. 

c) Následující dotazy a návrhy byly zodpovězeny neb předány radě k dalšímu 
opatření: 

Pohůnek – hnojiště u Šroubků (hostinec)31 ve velikém nepořádku. Předseda JZD 
zařídí odvoz hnoje. 

Krejčík – třeba zříditi jedno veřejné světlo k mlékárně. 
Kožušníková – čtvrť, kde bydlí, je bez světla.32 Provede občan Charvát. 
Sláma – připomínka o zavedení světla do Podskalí. 
Hošek – dodělání veřejného světla na Břvech. 
Sláma – o hnojištích na ulicích. Dohlédne zdravotní komise. 
Nedbal – vylévání splašků z domu p. Protivy v Jenečku – zakročí zdravotní komise – 

vypínání proudu v případě požáru v Jenečku. Vysvětlil předseda 
Vodolán – o práci v 5M33 – zřízení kanalisace podél státní silnice.34 Člen V. Krejčík 

slíbil organisovati brigády 
Sláma – ohledně parku v nové části Hostivice, doplněno návrhem s. Pohůnka. 

Vysvětlil předseda MNV, že možno dělati jen práce plánované. 
Pohůnek – oznámil konání přednášky dne 7. října t. r. a pozval všechny přítomné. 
Kalaš – ohledně neupraveného hřbitova – budou konány brigády. 
Arnold – o provozu útulku.35 Práce lakýrnické zdarma provedl Josef Holeček z Litovic 

a Ant. Plechatý. Usneseno zaslati děkovný dopis. 
Pohůnek – o zavezení stoky u nádraží – navázati opět jednání.36 
Hošek – ohledně prodejny Bratrství na Břvech – bude jednati komunál. podnik 

s Nyklesem. 
Tím pořad vyčerpán a schůze o 23. hod. ukončena. 

 
Zapisovatel: 

Čížek 
 Předseda: 

Novák Fr. 
 
 

                                                 
30  Tzv. Jarešova tržnice, Litovická čp. 476 (nyní hotel Roxy) 
31  Husovo nám. čp. 17 
32  Ulice Komenského a V Čekale 
33  Předchůdce Akce Z (5M = 5 miliard Kč na zvelebení měst a obcí během 1. pětiletého plánu), budování 

potřebných staveb brigádnicky 
34  Ulice Čsl. armády 
35  Útulek pro děti, předchůdce mateřské školy, byl zřízen v Litovicích v ul. Sportovců 
36  Míněn nejspíše trojúhelník mezi ulicemi Jiráskovou a Železničářů, v němž bylo vyústěno odvodňovací 

potrubí z nádraží; nyní je místo zavezeno a upraveno jako park (tzv. Trubičky) 



PRAMENY K HOSTIVICKÉ HISTORII – řada N – svazek č. 3 
Kniha zápisů o schůzi pléna Místního národního výboru Hostivice 1950–1954 14 
 

 

 

 

5. Zápis 
o řádné schůzi MNV v Hostivici, která se konala v pátek dne 27. října 1950 
o 19. hod. v zasedací síni MNV v Hostivici čp. 59. 
 

Přítomni:  
předseda MNV František Novák, 
členové MNV: František Nejedlý, Václav Pšenička, Miloslav Pelichovský, Miroslav 

Černý, Josef Vaněk, Antonín Nedbal, Štěpán Sláma, Václav Krejčík, František Svoboda, 
A. Rochusová, Ant. Pohůnek, Karel Tampír, Jiří Šimůnek, Josef Sejkora, Čeněk Vaněk, 
Václav Hošek, Josef Šmíd. 

Omluveni: Karel Tůma, Miloš Šrámek, Růžena Kožušníková, Jiří Vodolán, Míšek 
Václav, Šimáčková Žofie, Tvrdý Jindřich, Chalupa Jarosl., Horák Josef, Arnold Štěpán. 

Schůzi předsedal a ji řídil předseda MNV František Novák. 
Zapisovatelem byl Václav Čížek, tajemník MNV. 
Zápis ověří Václav Krejčík a Antonín Nedbal. 

 
Jednání: 

Předseda MNV František Novák zahájil tuto schůzi o 19.15 hod. a uvítal přítomné. 
Prohlásil, že na této schůzi jest přítomno celkem 18 členů, takže tato schůze jest schopna 
platně se usnášeti. Oznámil, že podle podepsané listiny byli k této schůzi pozváni osobně 
a písemně všichni členové včas s udáním předmětu jednání a že schůze tato i s progra
mem byla v obci po tři dny veřejně vyhlášena. 

Následující program  byl pak jednomyslně schválen a projednán. 
 

Pořad jednání: 
1. Především vzal předseda do slibu věrnosti Československé republice dostavivšího 

se člena Josefa Vaňka, kterému předal povolávací dekret. 
Dále se krátce zmínil o významu 28. října a o výročí znárodňovacích dekretů. 
2. Zápis ze schůze minulé byl přečten a po projednání jednomyslně schválen. 
3. Vzhledem k tomu, že referent Josef Horák a I. náměstek jest trvale nemocen, bez

peč. referent přetížen a vyživ. referent Jan Nebeský zaměstnán funkcemi v JZD, usneseno 
vykonati volbu nových referentů a členů rady. 

Zvoleni byli: za I. náměstka a zeměď. referenta Karel Tampír, 
 za II. náměstka a bezpeč. referenta Václ. Krejčík, 
 za člena rady a vyživ. a hosp. ref. Václav Hošek. 
4. Různé: 
a) Na základě došlého fonogramu ONV usneseno zavésti pracovní povinnost pro 

sklizeň řepy a podzimní práce, ukáže li se toho potřeba. 
b) MNV se jednomyslně usnesl, aby část pozemkové parcely čk. 484/137 ve výměře 

665 m2, označená v geometrickém plánu ze dne 7.3.1945 č.j. 305/163 IVA/4 1945 
písmenou „d“, zapsaná v seznamu XVIII pozemkové knihy kat. území Hostivice, byla 
zbavena povahy veřejného statku a aby tato část parcely spolu s částí pozemkové parcely 
čk. 314/2 role, zapsané ve vložce č. 489 pozemk. knihy kú. Hostivice jako vlastnictví obce 
Hostivice a v témže plánu písmenou „f“ ve výměře 62 m2 byly bezplatně převedeny do 
vlastnictví československého státu, zastoupeného ministerstvem dopravy, státní leteckou 
správou. 
                                                 
37  Číslo pozemku zakrývá vazba knihy, bylo odvozeno z mapy bývalého pozemkového katastru 
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c) MNV se usnesl jednomyslně schváliti administrativní převod dílu pozem. parcely 
čk. 105/238 ve výměře 1318 m2, označeného písmeny abcda v geometrickém plánu 
Ing. K. Müllera na Kladně ze dne 12.12.19[…] a zapsaného ve vložce č. 221 poz. knihy 
kú. Litovice. Podle tohoto převodu získá obec tento dílec od správy pražského hradu ku 
zřízení hřiště v Litovicích. 

d) MNV usnesl se jednomyslně schváliti trhovou smlouvu s ČSSS,39 podle které se 
provádí změny vlastnictví vzniklé rekonstrukcí rybníka v Litovicích. Příslušné výměry 
a výkaz změn jsou připojeny k originálu trhové smlouvy. 

e) Předseda tlumočil pozvání odbočky SBS40 na slavnostní odhalení pamětní desky 
obětem poslední války.41 Oznámil dále, že odbočka Svazu československo sovětského 
přátelství vysázela podél státní silnice u mlékárny Alej míru, a poděkoval jménem MNV 
přítomného předsedovi odbočky Ant. Pohůnkovi za tento čin. 

Posléze předseda MNV vyzval členy, aby se zúčastnili slavnostní akademie, kterou 
pořádá ONV v Dělnickém domě a osvětlil význam této slavnosti. 

Tím pořad schůze byl vyčerpán a předseda tuto o 20. hod. ukončil. 
 

Zapisovatel: 
Čížek 

 Předseda: 
Novák Fr. 

 Členové: 
Krejčík Václav 

Nedbal Antonín 

 

 

                                                 
38  Pod hrází Litovického rybníka 
39  Československé státní statky 
40  Svaz bojovníků za svobodu 
41  Deska s oběťmi 2. světové války na pomníku padlých na Husově náměstí byla odhalena 29. října 1950 
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6. Zápis 
o řádné schůzi MNV v Hostivici, která se konala v pondělí dne 11. prosince 1950 
o 20. hod. v zasedací síni MNV v Hostivici. 
 

Přítomni: Předseda MNV František Novák, 
 jeho náměstek Karel Tampír a Václav Krejčík, 
 členové rady a referenti: Arnold Štěpán, Pšenička Václav, Šimůnek Jiří, 

Šrámek Miloš, Hošek Václav, 
 členové MNV: Šimáčková Žofie, Vaněk Josef, Šmíd Josef, Chalupa Jaro

slav, Vaněk Čeněk, Rochusová Alžběta, Vodolán Jaroslav, Horák Josef, Nedbal Antonín, 
Kožušníková Růžena, Sláma Štěpán. 

Omluveni: Tůma Karel, Pelichovský Miroslav, Pohůnek Antonín, Míšek Václav, Malík 
Josef, Nebeský Jan, Nejedlý František. 

Za KNV byl přítomen člen KNV Jaroslav Pachman, okresní politický tajemník. 
Schůzi předsedal a ji řídil František Novák, předseda MNV. 
Zapisovatelem byl Václav Čížek, tajemník MNV. 
Zápis ověří Antonín Nedbal a Růžena Kožušníková. 

 
Jednání: 

Předseda MNV zahájil tuto schůzi o 20.30 hod. a uvítal přítomné. Prohlásil, že na 
schůzi jest přítomen dostatečný počet členů, aby schůze se mohla platně se usnášeti. 
Prohlásil dále, že podle podepsané listiny byli k této schůzi pozváni osobně a písemně 
všichni členové včas s udáním předmětu jednání a že schůze tato i s programem byla 
v obci po tři dny veřejně vyhlášena. 
 

Pořad jednání: 
1. Zápis ze schůze minulé byl přečten a po projednání jednomyslně schválen. 
2. Projednání obecního rozpočtu na rok 1951. Předseda krátce uvádí směrnice 

o projednání rozpočtu a předává slovo finančnímu referentovi. Finanční referent ve své 
řeči vyzdvihl význam plánovaného hospodářství proti hospodaření dřívějšímu, uvedl 
množství práce vykonané dobrovolníky ve zdejší obci a zhodnotil hospodaření za rok 1951. 

Po té jednotliví referenti, spravující navržené částky rozpočtu podle kapitol, přednesli 
data finančního plánu svého resortu a podali podrobné vysvětlivky. 

K rozpočtu podali dotazy: Šimáčková ohledně náhrady za posla. Vodolán ohledně 
výše příspěvku na Pionýra. Oba dotazy byly vysvětleny jak předsedou, tak i příslušným 
referentem. 

Protože dalších dotazů nebylo, usnesl se MNV jednomyslně schváliti návrh rozpočtu, 
jak byl stanoven radou a projednán finanční rozpočtovou komisí a na veřejné schůzi dne 
8.12.1950 

3. Na návrh JZD usneseno místním zootechnikem jmenovati Václava Zpěváčka 
z Hostivice III. čp. 91 

4. Schváleno administrativní prohlášení k převodu pozemk. parc. čk. 105/1, 123 
a 642 kú. Litovice do vlastnictví MNV od správy pražského hradu (v používání manž. Václ. 
a Anežky Zpěváčkových). V náhradu za to postoupí obec manželům Zpěváčkovým část 
pozemku čk. 118/1 ve výměře 20 arů (získává pozemky ve výměře 16 arů). Současně byla 
schválena příslušná trhová smlouva na převod pozemku čk. 118/1. Smlouvu z pověření 
MNV podepíší: předseda MNV, člen rady Václav Pšenička, člen MNV Štěpán Sláma. 
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5. Na vědomí vzato: přípis ONV ohledně stanovení úředního názvu pro část obce 
ležící východně od obce, který byl ministerstvem vnitra stanoven na „Palouky“. 

 Pozvání místní skupiny dorostu ČČK ohledně pořádání kursů první pomoci. 
 Připomínky J. Chalupy, aby rozpočty byly dříve rozmnoženy a dodány členům, aby si 

je mohli prostudovati. 
 Oběžník Okresní péče o mládež přednesený R. Kožušníkovou o umístění tělesně 

vadné mládeže. 
 Posléze požádal přítomný občan Červenka o slovo a přednesl stížnost na jednání 

v závodě, kde je zaměstnán, t. j. ve zdejším mlýnu ohledně různých machinací na 
automatické váze, o používání nákl. vozu a t. d. K případu bylo učiněno několik dotazů 
a vysvětlivek a celý případ vzal za své okresní tajemník s. Pachman, který pozval Červenku 
na ONV a potřebné věci dle toho pak zařídí. 

Státní hymnou pak byla tato schůze o 22.30 hod. ukončena, při čemž předseda přál 
všem přítomným členům příjemné svátky a šťastný Nový rok. 
 

Zapisovatel: 
Čížek 

 Předseda: 
Novák Fr. 

 Členové: 
Kožušníková Růžena 

Nedbal Antonín 
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7. Zápis 
o řádné schůzi MNV v Hostivici, která se konala v pátek dne 30.3.1951 
o 20. hod. v hostinci „Sport“ u nádraží v Hostivici. 
 

Přítomni: Předseda MNV František Novák, 
 jeho zástupce: Karel Tampír, Václav Krejčík, 
 členové rady a referenti: Štěpán Arnold, Václav Hošek, Václav Pšenička, 

Jiří Šimůnek, Jan Staněk a Zikán Václav, 
 členové MNV: Malík Josef, Kožušníková Růžena, Rochusová Alžběta, 

Kletečka Ant., Vaněk Čeněk, Sejkora Josef, Vodolán Jaroslav, Horák Josef, Nebeský Jan, 
Chalupa Jaroslav, Svoboda Fr. 

Dále přítomno 70 občanů, členů komisí. 
Za KNV byl přítomen  Jaroslav Pachman, okresní tajemník. 
Schůzi předsedal a ji řídil František Novák. 
Zapisovatelem byl Václav Čížek, tajemník MNV. 
Zápis ověří Štěpán Sláma a Karel Tampír. 

 
Jednání: 

Předseda MNV zahájil tuto schůzi o 20.25 hod. a uvítal přítomné. Prohlásil, že na 
schůzi jest přítomno celkem 20 členů, takže tato schůze jest schopna platně se usnášeti. 
Oznámil, že podle podepsané listiny byli k této schůzi pozváni osobně a písemně všichni 
členové včas s udáním předmětu jednání a že schůze tato i s programem byla v obci po tři 
dny veřejně vyhlášena. 

Dále oznámil, že současně byli pozváni všichni členové komisí, aby se zúčastnili práce 
pléna MNV. Po tomto zahájení schválen byl navržená pořad jednání, který byl takto 
projednán: 
 

Pořad jednání: 
1. Předseda MNV krátkým proslovem o úkolech MNV zahájil tuto schůzi. 
2. Nově jmenovaní členové MNV s. Jan Staněk a Václav Zikán složili ústavou 

předepsaný slib do rukou předsedy MNV. 
3. Zápis ze schůze minulé byl přečten a po projednání jednomyslně schválen. 
4. K žádosti M. Dvořákové a po vysvětlení podaném předsedou MNV usnesl se MNV 

jednomyslně odprodati obecní pozemek čk. 277/15 k. ú. Hostivice za cenu Kčs 60,– za 
jeden čtvereční sáh.42 

5. Zpráva o činnosti komisí: 
Jednotliví referenti podali zprávu, jak jejich komise, resp. subkomise konají  svoji 

činnost, resp. co je brzdou činnosti komisí. Členové komisí, pokud byli jmenováni, že do 
komise nechodí, se omlouvali. Debaty se zúčastnili Vodolán, Vaněk, Kalaš, Nedbal, Hošek, 
Arnold, Malík V., Kožušníková a Blätterbauer, který vznesl dotaz, proč referenti také dnes 
nepřednesli úkoly svých referátů. 

Soudr. Pachman, zástupce KNV, vysvětlil, že problém neúčasti na práci v komisích je 
problémem nové práce na vesnici, kde se rodí nový život. Problémům, které vznikají, 
mnohdy nestačíme. Druhým problémem je vzrůstající pravomoc MNV. Proto je třeba, aby 
referenti mohli se opříti o pomocné orgány, kde se mají řešiti problémy z celostátního 
hlediska a kde osobní zájmy musí ustoupiti. 
                                                 
42  V Paloukách 
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Za takto pronesenou kritiku a zhodnocení práce komisí mu pak předseda MNV 
poděkoval. 

6. Různé: 
Předseda MNV připomněl, že v neděli dne 1.4.1951 koná se ve zdejší obci slavnost 

„Pochod míru“ v celookresním měřítku, a žádal přítomné, aby se toho zúčastnili. 
Dále podal zprávu o jednání ve věci výstavby rybníka u Hostivice. 
S. Kadlec a Zikán mluvili o úpravách parku v části I, při čemž byl vznesen požadavek 

konání hovorů s občany, na což předseda odpověděl, že hovory budou konány podle plánu 
ONV. 

S. Blätterbauer připomněl, že kromě úkolů plánovaných v akci 5 M se zamýšlí letos 
s přestavbou Sokolovny, s adaptací v Dělnickém domě, se stavbou kravína a vepřince JZD 
a že je třeba skutečně zaktivisovat všechny občany. 

Žádal, aby řízení práce se ujal MNV, což bude provedeno v příští schůzi rady, jak 
prohlásil předseda MNV. 

 Soudr. Douchová dožadovala se zřízení Dět. útulku v Hostivici, aby pracující ženy 
měli možnost zaopatření dětí po celý den. Předseda sdělil, že s největší pravděpodobností 
dojde ku zřízení mateř. školy s celodenním provozem. 

 Soudr. Tomšík se dožadoval zřízení veřejného světla v Jenečku. Bude provedeno dle 
materiálových možností. 

 Soudr. Pachman pak ještě učinil zmínku o dodávkách materiálu a jeho přídělech 
vzhledem k úkolům 5LP.43 

Tím pořad schůze byl vyčerpán a předseda schůzi o 23. hod. ukončil. 
 

Zapisovatel: 
Čížek 

 Předseda: 
Novák Fr. 

 

                                                 
43  Pětiletého plánu 
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8. Zápis 
o řádné schůzi MNV v Hostivici, která se konala ve čtvrtek dne 24. května 1951 
o 20. hod. v zasedací síni MNV v Hostivici. 
 

Přítomni: předseda MNV František Novák, 
 jeho zástupce: Václav Krejčík, 
 referenti: Václav Hošek, Staněk Jan, Arnold Štěpán, Pšenička Václav, 

Šimůnek Jiří, Zikán Václav, 
 členové MNV: Nejedlý František, Malík Josef, Kožušníková Růžena, 

Šimáčková Žofie, Rochusová Alžběta, Svoboda František, Pelichovský Miroslav, Chalupa 
Jaroslav, Pohůnek Antonín, Nedbal Antonín, Horák Josef, 

 místní tajemník: Josef Morštejn a asi 10 občanů. 
Omluveni: Václav Míšek, Karel Tampír, Nebeský Jan, Sláma Štěpán, Šmíd Josef, 

Vaněk Čeněk. 
Schůzi předsedal a ji řídil František Novák, předseda MNV. 
Zapisovatelem byl Václav Čížek, vedoucí úřadu MNV. 

 
Jednání: 

Předseda MNV František Novák zahájil tuto schůzi o 20.30 hod. uvítáním přítomných. 
Prohlásil, že na schůzi jest přítomen dostatečný počet členů, aby schůze se mohla platně 
usnášeti, a že podle podepsané listiny byli k této schůzi pozváni osobně a písemně všichni 
členové včas s udáním předmětu jednání a že schůze tato i s programem byla v obci po tři 
dny veřejně vyhlášena. 

Zápis ověří soudr. Nejedlý a Malík. 
 

Pořad jednání: 
1. Přečten zápis ze schůze minulé, který po doplnění, že minulé schůzi přítomni: 

Šimáčková Žofie, Nedbal Antonín, Pohůnek Antonín a Nejedlý František, byl jednomyslně 
schválen. 

2. Zprávy referentů: 
Referát I – pro lidovou správu: Předseda oznámil utvoření sboru důvěrníků lidové 

správy, což bylo vzato na vědomí. 
Referát II – plánovací: Předseda sdělil, že máme vypracovati plán budování obce, 

který má obsáhnouti dlouhodobé i krátkodobé investice. Za tím účelem obrátil se MNV 
dopisem na všechny spolky a korporace o podání návrhu neb námětů. 

Předseda sdělil dále, že jsme nedostali žádné investiční číslo na rozšíření veřejného 
světla, k čemuž vznesl dotaz člen s. Pohůnek. Dotaz byl předsedou obšírně vysvětlen 
a písemně doložen, že jsme včas návrhy podali, avšak investice na veřejné světlo dostala 
obec Ruzyně, ačkoliv návrhy řádně nepodala. Toto jednání bylo celým MNV odsouzeno. 

Referát III – bezpečnostní: Referent ve své zprávě se zabýval a informoval plenum 
o reorganisaci hasičských sborů a o zřízení místního požárního sboru. Zpráva vzata na 
vědomí. 

Referát IV – školství, osvěta, tělovýchova: Referent sdělil, že místní Sokol obdržel 
subvenci a povolení k adaptaci Sokolovny, která bude sloužiti výlučně tělovýchově. 
Připravuje se Sokolský den. 
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Z osvětové činnosti sdělil referent, že práce osvětová se začíná slibně rozvíjeti. 
Knihovny se přihlásily do soutěže. Chybí ustaviti, resp. reorganisovati komisi rozhlasovou. 
Při ÚOB44 bude lidových kroužek. Spolkům bylo dáno na vědomí, jaká činnost a jaké 
pořádání se na nich vyžaduje. 

Ze školy vzato na vědomí, že se pracuje na montáži ústředního topení. Připravují se 
závěrečné zkoušky na střední škole. Bylo získáno 5 hornických učňů proti plán. počtu 4 
a 3 hutníci proti plán. počtu 1. Dále se přihlásilo 11 děvčat do zdrav. školy. 

Pracuje se na rozšíření školy v dílně p. Findejsa.45 Zjištěno bylo, že je nedostatečný 
kabinet ve škole. 

Při škol. kuchyni ustanovena dozorčí rada, která vyvařování kontroluje. 
Uvažuje se o zřízení žákovských družin. 
Zprávu doplnila s. Kožušníková, že přední lékař uzavřel školu na týden pro infekci 

žloutenky a že doporučil zříditi ve škole umývárny. 
Soudr. Šimáčková učinila dotaz o provozu mateř. školy, což bylo předsedou MNV 

vysvětleno. 
Referát V – sociální: Referent podal zevrubnou zprávu o činnosti referátu a jednot

livých komisí, což bylo vzato na vědomí. 
Pohůnek připomněl sociální případ rodiny Tureckých, která je vícečlenná a bydlí 

pouze v jedné světnici. Sociální referent při tom osvětlil, že již v r. 1949 Tureckému bylo 
nabízeno zvětšení bytu, však to odmítl z důvodů, že prý nemá na činži. 

Soudr. Chalupa se svým dotazem ohledně používání půdy byl odkázán, aby jednal 
sám přímo s majitelem. 

Referát VI – zdravotní: Referent podal zprávu o činnosti komise zdravotní. Mezi jiným 
sdělil, že zdejší obci připadne i správa sp[…] hřbitova. 

Ku zprávě byly předneseny tyto připomínky: 
 Soudr. Malík na vyvážení hnoje a popela v nové části II. 
 Soudr. Pohůnek o zavezení rybníka v Hostivici I. 
 Soudr. Nedbal o vytékání hnojůvky ze stát. dvora I. a u Protivů. 
Dotazy byly vysvětleny, resp. připomínky referentem vzaty na vědomí, spolu 

s vysvětl. přítomné s. Skalníkové o vytékání hnojůvky ze dvora, která též poukázala na 
zdravotní závadu u mlékárny, kde se do otevřené žumpy pouští všechny i záchodové kaly. 

Předseda MNV podal zprávu o jednání s ČSD ohledně odstranění zdravotních závad, 
což bylo vzato na vědomí. 

Na základě vedené rozpravy podal pak s. Pohůnek návrh, aby MNV vydal zákaz 
vylévání a vypouštění špíny, splašků a kalů na veřejné prostranství neb do veřejného 
potoka. Každý zjištěný přestupek bude pak potrestán. 

Referát VII – finanční: Podána zpráva o hospodaření za rok 1950. Referent zhodnotil 
význam dobrov. prac. brigád a všem zúčastněným poděkoval.  

Podle jednotlivých účinů byla pak projednána účetní závěrka za rok 1950, která po 
tomto projednání byla jednomyslně schválena. 

Referát VIII – hospodářský: Referent podal zevrubnou zprávu o postupu socialisace 
na naší vesnici, o zřízení místního komunálního podniku a jeho provozu i o tom, že tento 
podnik vzhledem k celostátnímu plánu byl zapojen do okresního komunálního podniku. 
V naší obci je obvodové středisko. 

                                                 
44  Újezdní osvětová beseda 
45  Školská čp. 461 (nyní přečíslováno na čp. 1709) 
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Po tomto prohlásil předseda schůzi za důvěrnou a referentem sděleny některé 
hospodářské výsledky komunálního podniku místního.  

Po tomto projednání pokračovala pak řádná schůze a referent zmínil o sběru odpad. 
hmot, který u nás dobře probíhá a jen železa bylo sebráno za I/IV 17 930 kg. Dále pak, že 
bude třeba zřídit dopravní komisi, která bude míti na starosti oběh vagonů. 

K tomu podal s. Pohůnek návrh, aby bylo jednáno o zřízení autobusového spoje, 
kterýžto návrh byl vysvětlen předsedou, že MNV se připojilo k akci MNV Unhošť o zavedení 
pravidelné autob. dopravy. 

Referát IX – zemědělský: Za nepřítomného referenta podal zprávu předseda MNV 
o postupu jarních prací, při okopávce řepy, kde je naléhavě třeba výpomoci. Dále pak 
seznámil všechny přítomné s novými pokyny přidělování prémiového cukru a požádal je, 
aby podle toho všechny občany řádně informovali. 

Schváleny smlouvy o umístění veřejných plemeníků s JZD. 
Soudr. Nedbal připomněl, že na neděli u ČSSS II46 měli na neděli připraviti 

60 motyček na brigády, že však nikdo nepřišel. 
Dále připomněl, že JZD mělo zaplatiti 4 000 Kčs za vykopání základů ku stavbě 

kravína a že tato práce mohla býti provedena brigádami, které prý pak neměly co dělat. 
Tento případ osvětlil místní tajemník soudr. Morštejn, že JZD ještě nic nevyplatilo a že 
pokud tam členové JZD mezi dnem pracovali, že dostanou pravděpodobně zaplacenou 
odměnu v prac. jednotkách. 

Tutéž připomínky přednesl občan Kalaš, který též připomněl, že u zdejší vojenské 
správy ne zahradě se nalézají suché stromy, které měly býti již dávno odporaženy. 

Referát X – výživa: Podána zpráva o konání schůzí vyživ. komise, která zkoumá 
všechny žádosti, pokud se týče zásobování a podobně. Dále referent sdělil výši plnění 
dodávk. úkolů v mase hovězím, vepřovém, telatech, selatech, ve vejcích a mléce. Podal 
zprávu o prohlídkách počtu nosnic, které byly provedeny nikoliv u dělníků a že ze 
zjištěných nadpočetních slepic byly předepsány dodatečné dodávky. 

Dále na připomínku s. Nedbala byla vedena rozprava o vydání resp. doporučení 
žádosti J. Novotného na vydání poukazu na jeden oblek, které se zúčastnil i místní tajem
ník. Z rozpravy vyšlý návrh s. Pohůnka, aby vyživ. komise doporučila žádost J. Novotného, 
byl zamítnut většinou hlasů (proti 5 hlasům). 

Návrh s. Šimáčkové, aby bylo přidělováno mléko v lahvích pro děti, byl vzat 
referentem na vědomí a bude v této věci zakročeno. 

Referát XI – technický: Referent seznámil členy MNV s akcemi povolenými v práci 
5 M, dále o činnosti komise. 

MNV schválil pak návrh, aby do správy obce byla převzata příjezdní silnice 
k nádraží.47 

Informace o povolování drobných staveb vzaty na vědomí. 
Na základě připomínky s. Pohůnka bude se stavební komise zabývati odtokem odpad. 

vod z místní továrny. 
Soudr. Pohůnek požádal, aby do čtvrti V. byl dodán štěrk, který vyváží s. Horák ze 

dvora. Předseda doporučil, aby občané tam bydlící zorganisovali si brigádu a štěrk si 
odvezli. 

 Na návrh téhož zařídí referent, aby na skládku pod továrnou byla dána tabulka 
o urovnávání vyvezené skládky. 

 

                                                 
46  Československé státní statky v Hostivici Litovicích, tedy litovický dvůr 
47  Ulice Železničářů; do té doby patřila dráze 
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Různé: 
Soudr. Pohůnek navrhl, aby při lidovém hlasování o Paktu míru bylo ve zdejší obci 

použito vyzvánění neb jiného znamení sirénou a pod. Vysvětlení k tomu podal předseda 
MNV.48 

Týž připomněl, že nová čtvrť II. není opatřena ještě uličními tabulkami, což bylo 
vysvětleno bezp. referentem, že se čeká, jak se projeví rozpočtová potřeba. 

Poznámka soudr. Kalaše o získání elektromateriálu na zřízení veřej. světla vzata na 
vědomí. 

Protože dalších návrhů ani dotazů nebylo, skončil předseda tuto schůzi o 23.30 hod. 
 

Zapisovatel: 
 

 Předseda: 
Novák Fr. 

 Členové: 
Nejedlý Fr. 

Vaněk 

 

 

                                                 
48  Podle zápisů z jednání rady MNV bylo pojmenování ulic v Litovicích, Jenečku a Břvech schváleno až 

9. listopadu 1951 
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9. Zápis 
o veřejné schůzi MNV, která se konala v pondělí dne 24.9.1951 o 20. hod. v sále 
hostince Sport u nádraží v Hostivici I. 
 

Přítomni: členové MNV a občané dle presenční listiny v celkovém počtu 276 osob, 
 za KNV: s. V. Froněk, místopředseda KNV, 
 za ONV: s. Cintl, újezd. tajemník. 
Schůzi předsedal a ji řídil předseda MNV František Novák. 
Zapisovatelem byl Václav Čížek. 

 
Pořad jednání: 

1. Předseda srdečně uvítal všechny přítomné, zejména zástupce KNV s. Froňka. 
2. Předseda MNV promluvil pak o průběhu jarních prací, kdy bylo třeba volati na 

pomoc městské brigády a zaměstnance továren. Naproti tomu poučeni průběhem těchto 
prací, žňové práce byly zvládnuty bez pomoci cizích brigád, místními pracov. silami. Uvedl 
pak přibližná data o skladových plochách a o dodávkách obilovin. Poděkoval pak všem 
brigádníkům, všem občanům a korporacím za pomoc při sklizni obilí. Připomněl pak, že je 
nutno stejným způsobem zaměřiti se na sklizeň řepy a přečetl první 4 brigádníky, kteří dali 
závazky na sklizeň řepy. 

3. Soudruh Froněk v hlavním referátě připomněl únorové, červnové a zářijové 
zasedání ústředního výboru KSČ. Mluvil o zavedení lístků na potraviny, o otázkách volného 
trhu, o převodu admin. sil do výroby. Zhodnotil pak krajově, okresně i místně letošní žně, 
které byly výrazem lepší organisace práce, lepší práce lidové správy a Národní Fronty 
a všech organisací. Připomněl pak Mnichov 1938 a mluvil o výchově nového člověka, který 
překoná veškeré nástrahy našich odrodilců a zrádců na západě a ve spojení s SSSR zajistí 
trvalý mír. 

4. Diskuse občanů – přání a stížnosti – tato část programu zabrala část večera 
a týkala se těchto záležitostí: 

 Chléb a pečivo: Špatná jakost a dodávka. V rozpravě se zúčastnilo několik občanů. 
Předseda vysvětlil, že pekárny ve zdejší obci byly zavřeny bez vědomí MNV a že v této věci 
byly již MNV učiněny kroky. Bylo přislíbeno, že zde bude otevřena pekárna na chléb i na 
pečivo, a přítomný zástupce KNV slíbil v tom směru podporu a pomoc. Ze řad přítomných 
vzešla žádost, aby zde byl jako pekař přidělen občan Šmejkal na chléb a občan Rameš na 
pečivo a otázka chleba a pečiva aby byla ihned řešena a vyřešena. 

 Uhlí: Zdejší uhelné sklady mají nedostatek uhlí a MNV již podal ONV stížnost 
v tomto směru. 

 Mléko: Volná prodejna bude zřízena, až bude získána vhodná místnost a bude li 
dostatek lahví. To platí též o mléku v lahvích pro děti. 

 Maso: Volná prodejna nebude v obci povolena. 
 Brambory: Zavedení lístků na brambory odůvodněno loňskými zkušenostmi a průz

kumem ve spotřebitelských prodejnách. Jsou to počáteční opatření k regulaci brambor. 
Vznesen požadavek zvýšení přídělu, zejména u rodin s dětmi, a aby v obci byl zaveden 
volný prodej brambor. 

 Vejce: Do prodeje jsou dodávána špatné jakosti. O zlepšení se má starat v prvé 
řadě dozorčí rada dotyčné prodejny. Soudr. Pohůnek navrhoval, aby zde vyrobená, čerstvá 
vejce byla zde dána do prodeje a po odečtení místní spotřeby zbytek aby byl předáván 
sběrně. 
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 Poradna: Na dotaz o neúčasti lékaře v poradně vysvětlil předseda MNV, že to bylo 
zaviněno nedostatkem dopravních prostředků a přijata nabídka člena SNB Bartoše, který 
se nabídl, že lékaře bude dovážeti. 

 Mateř. škola: Soudr. Pohůnek připomněl, že se jedná o prodej vily p. Staňka, která 
by mohla býti použita pro mateř. školu. Zástupce KNV slíbil u Staňka zakročiti.49 

 Placení brigád: Soudruh Veselý si stěžoval, že ani u JZD ani u ČSSS nedostal řádně 
zaplaceno. Věc byla též vysvětlena přítomným účetním ČSSS I.50 

 Cukr za řepu: Soudr. Douchová připomněla, aby byl pořádek při brigádách, aby se 
nevolaly pozdě. Věc vysvětlil s. Morštejn. K tomu vznesl připomínku s. Ráž, aby se 
brigádnice nevolaly pozdě, když už je řípa zapadaná, ale ihned, aby včas mohla býti 
sklizena. 

 Veřejné světlo: na připomínku s. Vilímkové sděleno, že je nedostatek výroby elektr. 
energie. 

 Stížnosti na členy MNV: S. V. Novák přednesl stížnost proti domněle nesprávnému 
dodatečnému předpisu dodávky vajec vyživ. komisí. Občan Černý, že u něho byla 4× 
prohlídka na slepice. Tyto okolnosti plně zdůvodnil ve svém projevu předseda vyživ. 
komise s. V. Hošek, který k oběma případům podal patřičná vysvětlení. 

 Krmiva: Občanka Rysková navrhla, aby přísl. složky přidělily opět krmnou mouku do 
volného prodeje. 

 Příprava podzimních prací: Soudr. Zímová z ČSSS připomněla, že je nedostatek 
vyorávadel na řepu a že když ONV plánuje dobu sklizně, že také má naplánovati, čím se 
řepa vyorá. Soudr. Pohůnek k tomu připomněl, že ČSSS nemají včas opraveny stroje, ač 
mají k tomu svoje vlastní dílny. Zástupce KNV vysvětlil tato připomínky a dodal, že je 
plánována výroba těžkých strojů a těžších závěsných nářadí. Soudr. Pohůnek připomněl 
ještě, že za mlýnem je špatně zasetá pšenice, aby když se práce hodnotí, aby také výkon 
byl poctivý a řádný. 

Předseda pak uzavřel krátkým proslovem tuto diskusi a požádal všechny přítomné, 
aby se prací na sklizni řepy zúčastnili. 

Různé: 
Soudr. Pohůnek  připomněl, že se zabíjejí kozy, čímž se zvyšuje potřeba mléka. 

Prohlásil, že zemědělcům se pole vzala, ani se jich nikdo neptal, a že nyní kozy nedržejí. 
Mluvil dále o sklizni ovoce při státních […]. Vysvětlení k ovoci podal s. Froněk, který sdělil, 
že Krajská silniční správa je zárukou řádného ošetřování ovoc. stromů a plnění povinností 
dodávky ovoce. 

Zástupce KNV s. Froněk zhodnotil pak zde vedenou diskuzi, při[…] a vracel se 
k usnesením ústředního výboru strany a připomněl slova presidenta republiky o kritice 
a sebekritice a o masové práci a o spojení s lidem. 

Různé: Obč. Červenka podal veřejnou stížnost na býv. správu mlýna v Hostivici, 
o vydávání deputátu a učinil výrok o býv. správci Wágnerovi (že je zloděj).51 Věc vyšetří 
s. Froněk. K tomu podal také vysvětlení s. Sláma. 

Reorganisace MNV: Předseda oznámil, že s. Tampír resignoval na funkci I. náměstka 
a zeměď. referenta a na jeho místo že byl povolán s. Horák Josef. Připomněl také, že byla 
provedena reorganisace komise. 

Místní tajemník s. J. Morštejn pak vyzval členy JZD, aby promluvili k projednávaným 
otázkám zeměď. prací. Ku slovu se nikdo nepřihlásil. 

                                                 
49  Čsl. armády čp. 200; jesle a mateřská škola zde skutečně byly zřízeny 
50  Československé státní statky v Hostivici I, tj. hostivický dvůr 
51  Správce mlýna Oldřich Vágner byl za 2. světové války předsedou obecní správní komise 
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Soudr. Pohůnek pak vyzval všechny přítomné ku vstupu do Svazu čsl. sovět. 
přátelství. 

Písní práce a poděkováním předsedy za účast byla tato schůze ve 23.15 hod. 
ukončena. 
 

Zapsal: 
Čížek 

 Předseda MNV: 
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10. Zápis 
o řádné schůzi MNV v Hostivici, která se konala v pátek dne 26.10.1951 
o 20. hod. v zasedací síni MNV v Hostivici. 
 

Přítomni: předseda MNV František Novák, 
 jeho zástupce: Josef Horák a Václav Krejčík. 
 referenti: Jan Staněk, Václav Pšenička, Václav Zikán, Václav Hošek, Jiří 

Šimůnek a Štěpán Arnold, 
 členové MNV: M. Kandlerová, Alž. Rochusová, Růž. Kožušníková, Žofie 

Šimáčková, Ant. Pohůnek, Fr. Svoboda, Karel Tampír, Josef Šmíd, Čeněk Vaněk, František 
Nejedlý, 

 místní tajemník: Josef Morštejn a důvěrníci lidové správy a několik občanů. 
Omluveni: Václav Míšek. 
Neomluveni: Nebeský Jan, Chalupa Jaroslav, Sláma Štěpán, Sejkora Josef, Koucký 

Jiří, Vodolán Jiří, Pelichovský Miroslav, Nedbal Antonín, Krčilová Jiřina, Malík Josef. 
Schůzi předsedal a ji řídil předseda MNV. 
Zapisovatelem byl Václav Čížek. 
 

Jednání: 
Předseda MNV zahájil tuto schůzi o 20.15 hod. a uvítal přítomné. Především vzal do 

slibu věrnosti českosl. republice povolaného člena MNV Marii Kandlerovou, načež byl MNV 
schválen navržený pořad jednání, který byl takto projednán: 

 
Pořad jednání: 

1. Zápis ze schůze minulé po připomínkách s. Pohůnka, Kalaše a Holečka byl 
schválen. Připomínky se týkaly autobusového spojení, rybníčka v Podskalí a uličních 
tabulek, ovoc. a suchých stromů v kasárnách. Při tom se rozpředla polemika mezi 
s. Pohůnkem a s. místním tajemníkem ohledně doplnění komise budovatelské. 

2. Schválení finančního plánu na r. 1952. Referent Pšenička uvedl krátkou zprávu 
k tomuto bodu a na návrh s. Vaňka usneseno, aby jednotlivé oddíly rozpočtu, který byl 
rozmnožen a členům dodán, byly přečteny a jen nejasnosti aby byly vysvětleny. 
Připomínky a dotazy byly podány k těmto kapitolám: Veřejná správa: s. Vaněk o stravo
vání zaměstnanců, Pohůnek k položce čištění obce. Zemědělství: Pohůnek ohledně 
postřiku. Zdravotnictví: Pohůnek o jeslích a Staňkově vile, kde debaty se zúčastnil též 
osvětový a technický referent. Jinak nebylo dotazů ani připomínek a po tomto projednání 
byl pak rozpočet všemi přítomnými jednomyslně schválen tak, jak byl navržen a přečten 
jednotlivými referenty. 

3. Schválen plán výstavby obce tak, jak byl radou navržen. Poznámky k tomu 
přednesl s. Pohůnek o výstavbě byt. jednotek, že v jiných obcích se staví, zejména 
v kladen. sousedním okrese. Dále pak žádal, aby učitelé více dbali na děti, když vycházejí 
ze školy, aby nelámaly stromky. 

4. Různé: Předseda přečetl dopis posádky v Berouně, která hlásí, že ppor. s. Václ. 
Havlíček skončil svojí základní službu a jeho chování že bylo velice dobré a příkladné. 

Podal pak zprávu o konání komise na zavedení kaliště I a brodiště II,52 která byla 
doplněna s. místním tajemníkem. 
                                                 
52  Pravděpodobně jednoho z bývalých rybníků na Husově náměstí a bývalého brodu pro koně v Litovicích 

mezi Litovickou ulicí a Litovickým rybníkem 
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Usneseno schváliti prodej pozemku K. Šroubkovi s tím, že tržní cena bude upravena 
na výši, jak on platil vedlejší pozemek ČSSS.53 

S. Pohůnek připomínal, že se bourají kasárna,54 tak aby nepřišla nazmar ani jedna 
cihla, že slyšel, že prý se to má zavést. Dále žádal, aby předseda vydal nařízení k vyvěšení 
vlajek a praporů k 7.11.1951, předseda vysvětlil, že se dnes nic nenařizuje, nýbrž takové 
věci se provádějí přesvědčovací methodou. 

Soudr. Staněk, škol. referent poděkoval p. Píšovi za vysázení stromů a mlékárně za 
poskytnutí aut k odvožení výkopu ve škole. 

Soudr. místní tajemník pak se dožadoval vysvětlení od s. Pohůnka, který požadoval, 
aby zaměstnanci MNV dělali agitaci pro oslavy říjnové revoluce. Věc byla s. Pohůnkem 
vysvětlena. K tomu dodal osvět. ref. soudr. Staněk, že osvětová beseda již učinila přípravy 
k plakátové agitaci pro tyto oslavy. 

DLS55 s. Holeček připomněl, že lidé nechodí na schůze proto, že ve schůzi se něco 
usnese a pak se to neprovádí, a dával za příklad […] zaměstnanců Bratrství, kde bylo 
jednáno o dovozu chleba. Protože dnes opět chleba byl dodán až po 20. hod. a pracující 
jdoucí na noční do Kladna se nemohou vzít s sebou ani kousek  chleba, sdělil předseda, že 
již o této věci byl telef. informován předseda ONV a že ještě ráno budou podány místním 
tajemníkem informace, kdy chleba, který jest špatné jakosti, jak přítomná s. Rochusová 
sdělila, byl do našich prodejen dovezen. K tomuto bodu též promluvili DLS Polesný, 
Charvát, Sláma, […] 

S. Kalaš pak žádal, aby byly vydány pokyny, kam neprobrané lístky mají občané 
odevzdat, neboť je dávají skladníkům k dispozici. 

Předseda pak sdělil členům, že dne 31.10.1951 bude zde přítomen zástupce vlády, 
aby přijímal stížnosti všech občanů. 

Místní tajemník pak kritisoval neúčast občanstva i členů na schůzi, ačkoliv tato schůze 
byla řádně dle směrnic pozvána a vyhlášena.  

Posléze vzat na vědomí námět s. Hoška, aby komise zasedaly v jeden den v týdnu, 
což bude ještě řešeno. 

Po tomto projednání skončil předseda tuto schůzi o 23. hod. 
 

Zapsal: 
Čížek 

 Předseda: 
 

 Členové: 
Vaněk  
Nejedlý 

 

 

                                                 
53  V Podskalí 
54  Bývalá vojenská prachárna u letiště 
55  Důvěrník lidové správy 
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11. Zápis 
o řádné schůzi MNV v Hostivici, která se konala v pátek dne 14. prosince 1951 
o 20. hod. v úřadovně MNV v Hostivici. 

 
Přítomni: místopředseda MNV Josef Horák, Václav Krejčík, 
 referenti: Šimůnek Jiří, Pšenička Václav, Staněk Jan, Zikán Václav, Arnold 

Štěpán, Hošek Václav, 
 členové MNV: Pohůnek Antonín, Šimáčková Žofie, Marie Kandlerová, 

Alžběta Rochusová, Jiří Koucký, Štěpán Sláma, František Nejedlý, Jan Nebeský, Josef 
Malík, Čeněk Vaněk, František Svoboda, 

 místní tajemník: Josef Morštejn 
 a asi 5 občanů. 
Omluveni: předseda MNV Fr. Novák, členové: Josef Šmíd, Jiří Vodolán, Václav Míšek. 
Schůzi předsedal a ji řídil místopředseda Josef Horák. 
Zapisovatelem byl Václav Čížek. 
Zápis ověří: Ž. Šimáčková a A. Pohůnek. 
 

Jednání: 
Místopředseda NV Josef Horák zahájil tuto schůzi o 20.30 hod. a uvítal přítomné. 

Seznámil členy s pořadem jednání, který byl schválen.  Především vzal do slibu věrnosti 
československé republice nově se dostavivšího člena MNV Jiřího Kouckého. 

 
Pořad jednání: 

1. Zápis ze schůze minulé byl přečten a po projednání jednomyslně schválen. 
2. Hodnocení podzimních polních prací: Referát přednesl soudr. zem. referent Horák. 

Uvedl, že podzimní práce probíhaly hladce, avšak s velkými obtížemi vzhledem k velkému 
suchu. Brambory i řepy vybrány a odvezeny včas. Podzimní osev splněn. Pokud jde o orbu, 
je splněna u JZD na 98 %, u ČSSS I na 75 %, u ČSSS II na 100 %. 

Rozprava: Pohůnek kritisoval orbu ječniště, s. Vaněk sklizeň řepy, že jí zůstalo hodně 
v zemi nesvědomitou prací zemědělců, s. Hokův, že krmná řepa zmrzla na hromadách 
u ČSSS II, Kalaš, že traktoristé jezdili přes hromady řepy a pod. a ohledně orby. Soudr. 
Kandlerová pozdní docházku pracovníků u JZD. Vysvětlení k tomu podal s. Horák, Staněk 
a Jan Nebeský. 

3. Průprava akce 5 M. Velmi podrobnou zprávu akce 5 M/1951 a o přípravách na 
akce 5 M/1952 podal technický referent V. Zikán. Zpráva vzata bez debaty na vědomí. 

4. Volba trestní komise. Po provedené rozpravě a vysvětlivkách podaných s. Nejed
lým a Krejčíkem byla trestní komise místní zvolena takto: předseda: Novák František, 
předseda MNV, jeho zástupce Václav Krejčík, bezp. referent, členové: Josef Malík, tov. 
dělník, Žofie Šimáčková, dělnice, jejich zástupci: Jan Nebeský, družstevník, Alžběta 
Rochusová, tov. dělnice. 

Různé: 
Potleskem bylo přijato oznámení s. Morštejna, že Slovenská armaturka a pražské 

cihelny, závod Hostivice, splnily již třetí rok pětiletky. 
Soudr. Staněk připomněl konání oslav narozenin Gen. Stalina a konání divadla místní 

osvět. besedy. Podal pak vysvětlení k dotazu Žofie Šimáčkové o mateř. škole v Hostivici I 
a o adapt. školy k dotazu s. Vaňka. 
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Na poznámku s. Pohůnka, že se zde nikdo, zejména ne okres, nestará o stavbu školy 
a výstavbu obce vůbec, rozpředla se živá rozprava, v níž vysvětlení podali s. Zikán, 
Pšenička, Staněk a ved. úředník Čížek. Koncem rozpravy pak vyslovila s. Kandlerová dík 
všem činovníkům MNV, neboť z provedené rozpravy jest zřetelno, že se řádně o vše starali 
a obec v tomto roce obdržela značný jak finanční, tak i materiálový přínos. 

Na konec zhodnotil s. místní tajemník tuto schůzi po stránce politické. Konstatoval, že 
chybí několik členů, chybí důvěrníci lidové správy a zejména občanstvo. Zhodnotil politicky 
i hospodaření JZD a ČSSS, […] nové formy hospodaření. 

Po tomto byla schůze o 23.15 hod. ukončena. 
 

Zapsal: 
Čížek 

 M.předseda: 
 

 Členové: 
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Zápis 
z veřejné schůze MNV, t. zv. Hovory s občany, které se konaly ve čtvrtek dne 
20. března 1952 o 20. hod. v sále Dělnického domu, za přítomnosti 200 občanů. 
 

Schůzi předsedá a jí řídil předseda MNV, v době projednávání záležitosti Chemodrogy 
s. Václav Krejčík. 
 

Pořad jednání: 
Nejprve byla provedena kulturní vložka, při níž účinkoval orchestr místní skupiny 

lidových hudebníků a pionýři a žáci střední školy v Hostivici 
Žáci střední školy poděkovali občanům a MNV za péči o školu a slíbili se řádně učiti. 

Při tom přečetli dopis, který zaslali čsl. rozhlasu proti válce v Koreji. Z tohoto podnětu 
usnesla se schůze, že se k protestu připojí a MNV jménem všech přítomných odešle 
resoluci proti používání bakteriologických zbraní ve válce v Koreji. 

Žákovská organisace střední školy pak předala občanům, dobrovolným brigádníkům 
ozdobené poděkování za jejich práci ve škole. 

Po té promluvil zástupce Uhelných skladů jak o dodávkách uhlí, tak i o zřízení 
prodejny staviv v naší obci. K dodávkám uhlí měl připomínky s. Jež, ku kterým vysvětlení 
podal skladník Uhelných skladů p. Horešovský. 

V dalším promluvil velitel zdejšího PS56 o provádění preventivní požární ochrany. 
Zástupci Středočeského obchodu žádali další ponechání krámu v budově MNV, avšak 

po provedené debatě byl jejich požadavek všemi přítomnými zamítnut. Po té zodpověděli 
několik dotazů stran zásobování.57 

K přednesené souhrnné zprávě o činnosti MNV s. předsedou, přihlásili se o vysvět
lení: Polívka ohledně odvozu popela ze školy, Slavíčková o zřízení mateř. školy v Hostivi
ci I., Černá o zřízení resp. opravě povrchové kanalisace, Saifrt o parku. Dotazy byly přísluš. 
referenty vysvětleny. 

Soudr. Hošek zhodnotil význam lidového sběru a předal střední i národní škole 
odměny za provádění sběru odpad. surovin. 

Připomínka ze řad přítomných žen o dodávce másla špatné jakosti byla předsedou 
vysvětlena.  

S. Lefler mluvil o tom, aby všichni občané se zúčastnili prací v akce 5M. 
Soudr. Řečinská měla připomínku o špatném stavu hospod. nádrže ve Skále 

a s. Kuna o sběru. 
V závěru promluvil s. Morštejn o nastávajících pracech v zemědělství a o vládním 

usnesení v zemědělství a požádal přítomné, aby v práci vypomohli. Připomněl konání 
poslaneckého dnu a předseda připomněl, že máme ustanoven SLD,58 aby občané se na 
důvěrníky obraceli. Referenti mají zavedeny úřední dny. 

Písní práce byla tato schůze o 23 hod. ukončena. 
 

Zapsal: 
Čížek 

  
 

 

                                                 
56  Požární sbor 
57  V budově MNV (Husovo nám. čp. 59) byla v přízemí prodejna drogerie, která původně patřila Oldřichu 

Kučerovi a později byla přejmenována na Chemodrogu 
58  Sbor lidových důvěrníků 
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Zápis 
o schůzi MNV v Hostivici – Hovory s občanstvem o škole, konané dne 4.9.1952 
ve 20 hod. v sále Lidového domu za účasti 301 přítomných. 
 

Schůzi zahájil předseda MNV v Hostivici s. Fr. Novák přivítáním přítomných a předal 
další řízení schůze škols. referentu s. J. Staňkovi, za jehož předsednictví promluvil: 

 1. Zdravotní referent MNV v Hostivici s. Šimůnek a vyložil význam školení 
zdravotníků pro naši celou veřejnost, zejména v pojetí nového budování socialistické 
společnosti a obrany lidově demokratického zřízení a vyzval přítomné ku vstupu do kursů 
lidových zdravotníků. 

 2. Ředitelka zvláštní školy s. Jíšová referuje o činnosti zvláštní školy, jejím významu 
a poslání. 

 3. Ředitelka mateřské školy s. Jelínková referuje o chystané činnosti mateřské 
školy, která v nejbližších dnech bude otevřena v budově JZD v Hostivici I. Ředitelka 
mateřské školy v Hostivici II. s. Tomášková se nedostavila. 

 4. Ředitel národní školy s. Šmejkal referuje podrobně o činnosti školy a děkuje 
občanstvu a péči MNV, zvláště pak škol. referentu s. Staňkovi za pochopení potřeby zřízení 
dvou učeben a jejich vybavení pro národní školu. Konstatuje, že členové učitelského sboru 
spolupracují s patronem školy, JZD, MNV, Sokolem a j., a začleňují se tak do veškerých 
složek veřejného života v obci. Velká péče bude věnována spolupráci a rodičů v SRPŠ 
a sblížení učitelů a rodičů návštěvami v rodinách. Vybídl rodiče, aby podpořili děti v jejich 
snaze při sběru odpadových hmot, bylin a spoření. Členové sboru se ve svých závazcích 
zavázali k přísnému dodržování státní disciplíny a k poctivé práci ve škole, kterou budou 
požadovati i od svých žáků. Ve výchově a vyučování budou co nejúžeji spolupracovat 
s mateřskou a střední školou. 

 5. Ředitel střední školy s. Šrámek mluví o úspěších školy ve škol. roce 1951–52, 
vyzdvihuje zvláště splnění LA (230 %), úspěšné závěrečné zkoušky (40 % vyznamena
ných) a úspěchy pěveckého kroužku, který bude letos rozšířen o žáky z národní školy. 
Práce učitelů pro letošní rok je plánována podle usnesení VII. konference. Pak přečetl 
závazky učitelského sboru a mimoškolní činnost jednotlivých členů. 

 6. Školský referent s. Staněk podává výkaz splněných úkolů ze svého závazku – 
vybudovat nejlepší školu na okrese. 

 7. Předseda SRPŠ s. Kolařík informoval o způsobech zlepšení práce sdružení a pře
četl závazky, ke kterým se přítomní členové SRPŠ zvednutím ruky zavázali. Na popud členů 
SRPŠ byla jednohlasně přijata navržená resoluce žádající zavedení částečně nedílného 
vyučování na národní škole z důvodů, které SRPŠ uvedlo v žádosti, podané škol. 
referentovi na ONV /IV. ref. 

 8. Dotazy rodičů, týkající se chmelové brigády, nově zařízených tříd, adaptace školy, 
hudební výchovy ve škole, družiny mládeže, nových učebnic, spoření, hygienických 
opatření zodpověděli s. Šmejkal, Šrámek, Staněk. 

 Schůzi zhodnotil předseda MNV s. Novák, poukázal na péči lidové správy o školu 
v lid. demokratických státech a vzpomněl, jak málo péče věnovala dřívější bursoasní 
republika. 

 S. Staněk zakončil schůzi a vybídl přítomné k další a intensivnější spolupráci se 
školou. 

Práci čest! 
Zapsala: Běhounková 
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Zápis 
o veřejné schůzi MNV v Hostivici, která se konala ve středu dne 24. září 1952 
o 20. hod. v Dělnickém domě v Hostivici II 82, za účasti 14 členů MNV a asi 
100 občanů. 

 
Za ONV byl přítomen s. V. Černý a zástupce SNB. 
Schůzi předsedal a ji řídil s. předseda MNV Novák František. 
 

Pořad jednání: 
1. Předseda MNV zahájil tuto schůzi krátkým proslovem a předal pak slovo 

s. Černému. 
2. Soudr. Černý ve svém referátě nastínil úkoly o vnitřní bezpečnosti, jak vyplývají 

z nedávného projevu ministra vnitřní bezpečnosti arm. gen. K. Bacílka. 
K témuž promluvil zástupce SNB prap. Kuneš. 
4.59 V rozpravě pak byly vysvětleny a zodpovězeny následující dotazy: 
s. Fousek – ohledně dodávek drůbeže, 
s. Kala ohledně čištění nádrže v Hostivici I, 
s. Kalaš ohledně zatopení brambor ČSSS I v nově zřizovaném rybníce, 
s. Houdek ohledně prodeje konfiskovaného nábytku a zařízení, 
s. Dusík ohledně uskladnění strojů STS. 
Potřebná vysvětlení podali příslušní referenti, kterým také bylo uloženo, aby úkoly 

z toho vyplývající obstarali. 
Jelikož pak nebylo dalších připomínek, skončil předseda tuto schůzi o 22. hod. 

 
Zapsal: 
Čížek 

 Předseda: 
 

 Členové: 
 

 

 

                                                 
59  Bod 3 programu není v zápisu uveden 
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Zápis 
o veřejné schůzi MNV v Hostivici, která se konala ve čtvrtek dne 13. listopadu 
1952 o 20. hod. v Dělnickém domě v Hostivici, o komunálním podnikání. 
 

Schůzi řídil referent MNV s. Václav Hošek a přítomno bylo asi 100 občanů. 
 

Pořad jednání: 
1. Po zahájení s. Hoškem osvětlil hosp. referent ONV s. Václav […] poslání 

komunálních podniků a vznik Sdruž. kom. podniku okresu Praha západ. 
2. Po tomto projevu následovala diskuse o komunálním podnikání, které se zúčastnili: 
s. J. Chalupa ve věci hostince u Neradů, opravách nábytku, opravách klempířských 

a do doplňkových prací, které musí býti dodávány […] byl, proč to nejde od výrobce přímo 
k spotřebiteli. 

S. J. Malík pak si stěžoval na velké účty za elektr. práce pro […], o práci domněle 
špatně provedené. 

S. Novák Fr. podával stížnost na vedoucího s. Krejčíka stran jeho výroku, když JZD 
požadovalo montéra na opravu elektr. instalace. 

S. Čížek dožadoval se opět služby řezání dříví a instalatéra, jako klad vyzdvihl, že se 
Kom. středisko postaralo o zasklívací práce. 

Případné vysvětlení k tomu podal správce SKP s. Blätterbauer a Václav Krejčík, kteří 
slíbili, že se postarají o nápravu, pokud to bude možno. S. Brejla, předseda Záv. rady SKP 
se postará o to, aby byl co nejdříve spraven motor k pile na řezání dříví. 

V dalším pak byly ještě naneseny tyto stížnosti a poznámky: 
S. Bartoš na nevytápění holičských provozoven, kteréžto rozpravy se zúčastnil 

i s. Brejla a paní Nohejlová a Kunová. 
S. Charvát poukázal na neutěšený stav domu čp. 115, který je ve správě Kom. 

podniků, což zavinila fa Konstruktiva, která tam má záv. jídelnu. 
S. Kůželová se stěžovala na to, že Kom. podnik nedává ke studním pumpu. 

Přislíbeno, že se postará o nápravu. 
Posléze ještě byly vzneseny připomínky o špatné dodávce uhlí s. Kunovou a ostatními 

a s. Mrskočovou o špatném opatření při výjezdu mlékárenských aut. Poslední okolnost 
zařídí bezp. ref. s. Krejčík. 

Ku konci promluvil předseda záv. rady a správce Kom. podniku, poděkoval za 
projevenou kritiku a s. Fišer pak závěrem zhodnotil Hovory o komunálním podnikání, načež 
schůze byla s. Hoškem o 10. hod. ukončena. 
 

Zapsal: 
Čížek 
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Zápis 
ze slavnostního zasedání pléna MNV v Hostivici, konaného 12.12.1952 

v sále Dělnického domu v Hostivici II. 
 
Slavnostní zasedání bylo uvedeno hudbou Armaturky n. p. Hostivice za vedení 

s. Kadeřábka. 
S. Novák, předseda MNV přivítal přítomné, stručně zhodnotil význam měsíce 

přátelství a uvedl slavnostního řečníka s. Staňka, kulturního, školského a tělovýchovného 
referenta. 
 

Proslov: 
Vážení občané, soudružky a soudruzi! 
Z pověření rady MNV mám za úkol promluvit k zakončení MČSP60 a zhodnotit tento 

měsíc přátelství v rámci naší obce. Historický pro naší obec byl 1. listopad, že právě k nám 
doběhly křížové okresní štafety historicky, proto k 35. výročí VŘSR.61 Nejkrásnější dar 
k XIX. sjezdu KSSS62 a k 35. výročí VŘSR byl od našich pracujících místních závodů, kteří 
vyhlásili závazky, které splnili. 7. listopadu byl zahájen měsíc ČSP v Dělnickém domě. 
Tento večer krásně vyzněl, až na malou návštěvu. Referent s. Myš[…] krásně mluvil 
o VŘSR. Kulturní pořad obstaraly kroužky OB,63 členové […] a žáci střední školy. 

Sebekriticky přiznáván, že jsme nesplnili to, co bylo naplánováno (adaptace jeviště). 
Musím podotknout, že nemáme ještě své příznivce na přednášky (Marja, Milionáři na 
kolchoze). Odbočka SPSČ64 nefunguje, výbor slavnostní nefungoval. Ale nakonec musíme 
býti spokojeni prací v naší obci. Upevňuje se nám JZD a oba ČSSS. Máme novou 
sokolovnu, jednu nejkrásnější na našem okrese. 

Otevřeli jsme dvě nové třídy národní školy u Findejsů, nové hygienické záchody 
a další mnoho práce ve škole. V Hostivici II. byl změněn zemědělský útulek na mateřskou 
školu, v Hostivici I jsme provisorně otevřeli v místnostech JZD65 II. mateřskou školu, čímž 
bylo umožněno získání žen do výroby. Obě tyto školy mateřské si vyžádaly velké adaptace, 
dále se dává do pořádku zvláštní škola, dáváme do chodu družinu mládeže a jiné. 

Letošním rokem se nám podařilo upevniti OB a uvolněním místností u Neradů 
získáváme středisko, kde bude umožněno našim pracujícím se všestranně vzdělávati 
a tvořiti, kde najdou oddech po práci. 

Pionýři budou prozatím v těchto místnostech, kde nad nimi bude se konati osvěta. 
ČSM bude pravděpodobně v Sokolovně, kde bude spolupracovati s Jednotou. 

Rozhlas jest ještě jedna slabina, která se též odstraní. OK66 umožňuje našim 
pracujícím zájezdy do Národního divadla. 

Dále máme v plánu, jak se najdou vhodné místnosti, založit museum. Správa obce 
též byla dobrá, hlavně Hostivice II. u Dělnického domu. 

Po stránce zdravotní jsme o hodně vpředu. Máme dík pracovníkům Čsl. červeného 
kříže vybudováno pěkně vybavené středisko, jedno z nejlepších zdravotních středisek. 
A nakonec se budují jesle pro naše nejmenší. 
                                                 
60  Měsíc československo sovětského přátelství 
61  Velká říjnová socialistická revoluce 
62  Komunistická strana Sovětského svazu 
63  Osvětová beseda 
64  Správně snad SČSP 
65  Jiráskova čp. 100 a 187 
66  Osvětová komise 
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To vše můžeme s hrdostí říci, je zdar našich pracujících a můžeme právem říci, že dar 
k XIX. sjezdu KSSS a k 35. výročí VŘSR. 

Vážení občané, soudružky a soudruzi, a nyní k 9. výročí podepsání přátelské smlouvy. 
Náš národ, naše země, jakožto nejzápadnější výspa Slovanstva, byla vždycky prvním 
objektem německé kapitalistické rozpínavosti. Od dob probuzeneckých, až po naše dny, 
hledaly nejlepší hlavy našich národů cestu a způsob, jak zabezpečit existenci a budoucnost 
naší vlasti před tímto zhoubným tlakem. Když po zhroucení Německa a Rak. Uherska po 
prvé světové válce byla vytvořena ČSR, jakožto výraz naší znovu nabyté svobody a státní 
nezávislosti, domnívali se mnozí, že její bezpečnost a budoucnost lze zajistit složitým 
systémem paktů, smluv, orientující republiku převážně na západ. Přišel pak osudový rok 
1938 a republika po necelých 20 let svého trvání se octla tváří v tvář dravému německému 
imperialismu, který před námi povstal ve své nejhnusnější podobě, v podobě hitlerismu. 
A tu se ukázalo, že celý systém, na němž byla vybudována bezpečnost republiky, se 
zhroutil. Hlavní sloupy, o které se republika opírala, ukázaly se být zpuchřelými. Republika 
byla isolována. Věren nám zůstal jen Sovětský svaz. 

Následuje perioda nestrašnější poroby našich zemí a našich národů, trvající už téměř 
5 let. Zpupný Němec – uchvatitel triumfoval. Ve své nebetyčné domýšlivosti se domníval, 
že navždy vymaže z mapy ČSR, že završil a navždy zajistil porobu našich národů. Svět, 
který nás nechal v roce 1938 padnout, sice už začínal poznávat, jaká to byla osudná chyba 
z hlediska vlastních zájmů, avšak váhal ještě vyvoditi z tohoto poznání jiné konsekvence, 
pokud běží o budoucnost naší republiky. Do toho pak přišla dohoda mezi ČSR a mezi 
Sovětským svazem o společném postupu ve válce proti Německu, podepsaná 18. července 
1941. Dohoda tato znamenala jisté uznání naší republiky, jakožto suverénního právně 
existujícího státu, rovnoprávného spojence, načež pak následovalo plné uznání 
Československa i z jiných stran. 

Vidíte, že to byl opět Sovětský svaz, který první dopomohl naší republice ke všeobec
nému uznání a položil tím jeden ze základních kamenů naší budoucí existence. Nynější 
smlouva z 12. prosince 1943 toto dílo korunuje. Smlouva tato je uzavřena na 20 let 
a zaručuje naší republice velkou vojenskou pomoc Sovětského svazu proti jakékoliv možné 
agresi ze strany nepřátelské. 

A my všichni víme: moc Sovětského svazu, na němž možno budovat jako na skále, to 
je pro nás zárukou, že Mnichov a vše, co po něm následovalo, se více opakovat nebude. 
Naše národy, které po staletí vedou zápas o holou existenci, si mohou oddychnout 
a spokojeně hledět vstříc nové, radostnější budoucnosti. 

Drazí přátelé, v čem pro nás a pro budoucí pokolení spočívá hluboký význam 
historické moskevské smlouvy z 12. prosince 1943 po pádu hitlerovské tyranie, po vyhnání 
cizáckých vetřelců z naší vlasti, po osvobození naší republiky nám tato smlouva zajistí 
úplnou bezpečnost zvenku a po odhalení spikleneckého centra uvnitř nám uvolní ruce, 
abychom mohli soustředit všechny síly na výstavbu nového a bohdá šťastného života ve 
svobodném Československu. Naše státní loď, náš národ vplul do bezpečného přístavu. 

Na závěr, soudružky a soudruzi. Všichni pokrokoví a mírumilovní lidé po celém světě 
přijali s nadšením usnesení světové rady míru, svolat na […]. prosinec 1952 do Vídně 
Kongres národů za mír. 

Kongres národů za mír se schází krátce po skončení historického XIX. sjezdu KSSS, 
který znovu zdůraznil neochvějnou a důslednou mírovou politiku Sovětského svazu 
a gigantickou mírovou výstavbu sovětské země.  
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Před celým světem jasně odhalil skutečné záměry imperialistů a jejich přisluhovačů 
v západních imperialistických zemích, kteří se snaží o zvyšování svých lupičských zisků 
a pro záchranu svého prohnilého hospodářského systému uvrhnout lidstvo do nových 
válečných hrůz. 

Na pořadu jednání Kongresu národů za mír budou otázky: Jak zastavit války, které 
jsou vedeny, jak ukončit studenou válku, jak zajistit národní nezávislost a zaručit 
bezpečnost všech zemí. Kongres se bude zabývat proto důležitými problémy, jako je 
okamžité zakončení barbarské války v Koreji, odstranění hrozby remilitarisace Německa 
a Japonska, zamezení zbrojení a zákaz zbraní hromadného ničení, uzavření Paktu míru 
všemi pěti velmocemi. Kongres národů za mír je novou významnou etapou světového 
mírového hnutí. Bude další mohutnou demonstrací všech poctivých lidí celého světa za 
upevnění míru a projevem jejich nezdolného odhodlání zabránit novým válečným 
zločinům. Svolání Kongresu národů za mír má nesmírný význam také pro naše národy. 
Chceme v klidu a míru budovat krásný a radostný život pro všechny pracující. Chceme, aby 
naše vlast v míru rozkvétala, chceme vybudovat nový společenský řád – socialismus. Proto 
je Kongres národů za mír i kongresem všeho našeho lidu. Nejvýznamnějším přínosem 
našich národů k uchování světového míru je každodenní budovatelská práce. Tisíce 
závazků, které naši pracující uzavřeli k 19. sjezdu KSSS a na počest VŘSR k předčasnému 
splnění čtvrtého roku Gottwaldovy pětiletky, ke zvýšení produktivity práce a zhospodárnění 
doby jsou dokladem toho, že náš pracující lid je odhodlán mír všemi prostředky uhájit. 
Bude své budovatelské dílo, které je přínosem k upevnění posice tábora míru, hájit 
a zvítězit proti všem rozvratníkům a zločinným agentům imperialistů. 

Zdravím! Ať žije věrné přátelství se sovětským lidem. Ať žije družba všech 
pokrokových lidí na celém světě bojujících za mír. Ať žije KSČ a její předseda s. Klement 
Gottwald. Ať žije vůdce všech pracujících s. J. V. Stalin. Se Sovětským Svazem na věčné 
časy! 
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Zápis 
o řádné schůzi plena MNV v Hostivici, která se konala v pátek dne 20. února 
1953 v zasedací síni MNV. 

 
Přítomni: předseda František Novák, 
 jeho zástupci: Josef Horák, Václav Krejčík, 
 členové: Václav Pšenička, Štěpán Arnold, Jan Staněk, Václav Zikán, Jan 

Nebeský, František Nejedlý, Jaroslav Chalupa, Štěpán Sláma, Růžena Kožušníková, Marie 
Kandlerová, Žofie Podhorová, Václav Míšek, Josef Šmíd, František Svoboda, 

 tajemník: Antonín Kletečka, 
 zapisovatel: Václav Čížek, 
 za ONV: Jaroslav Pachman, tajemník ONV. 
Dále byly přítomny členky výboru žen, důvěrníci LS a asi 30 občanů. Dále byly 

přítomny osoby, jímž bylo uděleno vyznamenání druhého národního odboje. 
Omluveni byli: Jiří Šimůnek, Alžběta Rochusová. 
Schůzi předsedal a ji řídil předseda MNV. 
 

Pořad jednání: 
1.) Schůze byla zahájena reprodukovanou Písní práce, načež předseda uvítal všechny 

přítomné a oznámil pořad jednání, který byl schválen. 
2.) Předseda sdělil, že ministr vnitra udělil pamětní odznak II. nár. odboje těmto 

osobám: Antonín Žemla in mem; Josef Jandera in mem; Václav Študent in mem; Josef 
Broul in mem; Boh. Tejnský in mem; Marie Študentová, František Menšík, Josef Ptáček. Po 
krátkém zhodnocení jejich odbojové činnosti byly pozůstalým neb přítomným předány 
příslušné listiny a odznaky. 

3.) Volby stálých komisí pléna MNV: Předseda krátce osvětlil význam a požádal 
s. Pachmana o bližší vysvětlení funkce stálých komisí. Soudr. Pachman podrobně osvětlil 
význam těchto komisí, které jsou orgány pléna a také plenu budou podávati svoje zprávy, 
návrhy a připomínky, které pak učiní rozhodnutí a přikáže radě neb referentům provedení. 

Po tomto vysvětlení bylo přikročeno k volbě komisí a zvoleni byli: 
komise zemědělská: Nebeský Jan, Tampír Karel, Podhorová Žofie, 
Komise pro vnitřní ochod: Krčilová Jiřina, Nedbal Antonín, Majer Jiří, 
komise pro místní hospodářství: Josef Šmíd, František Svoboda, Frühaufová Marie, 
komise zdravotní: Kandlerová Marie, Štěpán Sláma, Míšek Václav. 
4.) Předseda podal zprávu o jednání s MNV Jeneč o správě společ. hřbitova. Po této 

zprávě usneseno schváliti, aby správu společ. hřbitova vedl MNV Jeneč, jinak zůstává vše, 
jako bylo, podle smlouvy o společném vlastnictví hřbitova. 

5.) Projednání rozpočtu na rok 1953. Rozpočet uvedl finanční referent s. Pšenička, 
který zdůraznil jeho charakter. Přesto, že stát musí rozpočtovati výstavbu průmyslu, 
obranu vlasti, je pro školu rozpočtována převážná část našeho rozpočtu. Po dotazech 
a připomínkách, které jsou uvedeny dále, byl pak rozpočet jednomyslně schválen. 

Různé: 
Soudr. Tejnská připomíná, že potřeba na osvětu je příliš nízká. Vysvětlil s. Staněk, že 

ÚOB musí se také sama starat o úhradu na osvětu. 
Dotaz s. Míška o rozpočtování otopu pro střed. školu byl vysvětlen. 
Další jeho dotaz ohledně komunikací rovněž. 
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Připomínku s. Ant. Nováka o nevhodném skládání popela na náměstí vyřídí s. tech. 
referent. 

Připomínka s. Podhorové o využití studny v Potoční ulici byla přikázána tech. refe
rentu k vyřízení. 

Připomínka řed. střední školy o stavu vody ve škole přikázána škol. ref. ku sledování, 
aby studna byla co nejdříve vyčištěna. 

Na připomínku s. Kožušníkové zařídí škol. referent, aby byl vydán a dbán zákaz 
o používání vody ve škole, pokud nebude studna řádně vyčištěna. 

Soudr. V. Míšek poukázal na špatný stav silnice k nádraží. Bylo vysvětleno tech. refe
rentem, že silnici převzal do údržby ONV, který bude urgován, aby silnice byla udržována 
v řádném stavu. MNV svými zaměstnanci učiní zatím nutná opatření k odstranění bláta. 

Soudr. Šmín nabídl z mlékárny zdarma popel na pěšinu – zařídí odvoz tech. referent. 
Soudr. Jos. Ptáček mluvil o založení Svazarmu, kteréžto rozpravy se zúčastnil 

s. tajemník i s. Svoboda. 
Dále sdělil s. Ptáček, že v neděli se zde budou konati závody pro ostrou střelbu 

a žádal propůjčení pískovny, což bylo schváleno. K teoretickému výcviku se na neděli 
propůjčuje hala MNV. 

Soudr. Staněk pak seznámil členy MNV s plánem na zřízení letního střediska mládeže, 
které má býti ve škole u Findejsů, při čemž by bylo použito školní kuchyně pro vyvařování. 
Dále agitoval pro družinu školní mládeže a sdělil poznatky k této. 

Soudr. Šmejkal to doplnil, že do družiny je přihlášeno 49 dětí, že však jich tam chodí 
8–14. 

Soudr. Podhorová připomněla, že před školou u Findejsů je skládka popela a že 
občané tam házejí staré střepy a odpad. Přikázáno škol. ref., aby se postaral o odvoz. 

Soudr. Chalupa žádal, aby mateř. školy byly včas otevírány – škol. referent přezkouší 
otevírací dobu, která je stanovena na 7. hod. ranní. 

Soudr. Staněk sdělil ještě, že ÚOB byly přikázány místnosti u Neradů, kde v nejbližší 
době bude uspořádána výstava maleb M. Alše a dalších. Bude sloužiti též pro přednášky, 
školení a pod. 

Soudr. Kletečka se pak zabýval otázkou zemědělskou a podotkl, že na letošní rok 
značnou výměru cukrovky i polní zeleniny, takže bude potřeba všestranné pomoci. 

Soudr. Kandlerová připomněla těžkosti naší nádražní čekárny, která je zmenšena 
a není opatřena ani potřebným vybavením. Chybí tam stůl a jedoucí matka nemá ani kde 
převinouti své dítě. 

Na ukončenou předseda sdělil, že v úterý dne 24.2.1953 koná se v Děl. domě 
slavnostní schůze MAVNF na počest 5. výročí únorových událostí, a všechny přítomné na 
tuto schůzi pozval. Připomněl, že plenární schůze MNV budou se konati pravidelně každý 
měsíc, načež schůzi o 22. hod.  
 

Zapsal: 
Čížek 

 Předseda: 
 

Ověřovatelé:  Tajemník: 
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Zápis 
o veřejné schůzi plena MNV v Hostivici, která se konala v pondělí dne 
6. července 1953 o 20. hod. v Dělnickém domě. 

 
Přítomno bylo 12 členů MNV a asi 120 občanů. 
Schůzi řídil a ji předsedal František Novák, předseda MNV. 
Dále byl přítomen předseda MAVNF s. Jarosl. Foubík, 
zástupce ONV s. Křivonoska, 
zástupce OAVNF s. Slavíček 
 

Pořad jednání: 
1. Před zahájením byl promítnut OB krátký film o žních. 
2. Po zahájení osvětlil s. předseda význam dnešní schůze a seznámil přítomné se 

žňovým plánem JZD na r. 1953 a provedl zhodnocení závazků k Mezinárodnímu dni žen a 
závazků k letní soutěži NV, jak jest uvedeno v příloze tohoto zápisu. 

Po tomto projevu byla provedena rozprava s tímto výsledkem: 
Soudr. Karel Seidl žádá zveřejňování dobrých závazků v poutači a rovněž tak kritiku 

těch závazků, které nebyly splněny. Věc se přikazuje radě MNV a OB k provádění. 
Současně vyzval všechny přítomné, aby pomohli JZD s výstavbou silážních jam. Jde 

o práci placenou. 
Soudr. Vinopalová si stěžovala, že jako brigádnice dala si závazek na 300 hodin, 

a když přišla na pole do Sobína, že tamější stálé pracovnice je s pole vyhnaly. Dále 
kritisovala postup stálých pracovníků, že jezdí s pole domů s prázdnou fůrou. 

Soudr. Kalinová se stěžovala, že nedostala vyplaceno za brigádní práci. Vysvětlil 
s. Novák. 

Soudr. Kadlecová si stěžovala na špatnou slyšitelnost rozhlasu. Rada MNV již 
o rozhlasu jednala a bude se snažit zjednat nápravu. 

Soudr. Krejčík, ref. pro vnitřní věci, seznámil občanstvo s povinností konati žňové 
hlídky. 

Soudr. Hošek, vyživ. ref., učinil dotaz, zda občané souhlasí s tím, aby hostinec 
v Jenečku byl v pondělí vždy uzavřen. K tomu se zúčastnil rozpravy s. Šmejkal a s. Váchal. 
Z rozpravy vyplynulo, že by uzavření, aspoň po dobu letní, nebylo žádoucí. Rada MNV 
ještě o tom rozhodne. 

Soudr. Horák učinil dotaz ohledně toho, proč dosud jesle nejsou otevřeny a jak 
vysoké budou poplatky. Věc vysvětlil s. Šimůnek, že ONV neurčil lékaře, který má 
prohlédnouti děti, jež mají do jeslí přijíti. Vysvětlil dále sazby poplatků za ošetření dětí. 

Týž soudr. Horák vznesl námitku, proč na chodníku před domem čp. 207/II, kde je 
Svaz mládeže, byly postaveny schody. Záležitost vysvětlil s. Krejčík, že schody byly 
postaveny bez povolení, nějakým nedopatřením stavebního závodu Komunálních podniků. 

Soudr. Seidl Karel žádal vysvětlení ohledně soustředění holičů do jednoho krámu. 
Vysvětlení podal s. Krejčík. 

Soudr. Blätterbauer žádal vysvětlení ohledně regulační čáry u Pravoslava Minaříka 
a Suchého.67 Záležitost osvětl. tech. ref. s. Zikán. 

Soudr. Zikán, tech. referent, při této příležitosti poděkoval všem občanům, kteří 
chodějí na brigády, za jejich pomoc a požádal další občany o účast na brigádě na čištění 
nádrže. 
                                                 
67  První domy v Litovické ulici od ulice Čsl. armády 
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Připomněl ještě špatný stav záchodové žumpy ve škole, kde odpad vytéká do veřejné 
strouhy. 

Soudr. Horák měl dotaz o kanalisaci v ulici Broulově a zda by bylo možno pro to 
získat roury. Soudr. tech. referent k tomu sdělil, že je potřeba jen zájem a práci občanů, 
materiál že již bude opatřen. 

Soudr. Podhorová se zmínila o špatném zásobování zeleninou, máslem a učinila 
dotaz, proč byla uzavřena prodejna se zeleninou. Vedoucí jednoty s. Šimůnek sdělil, že 
prodavačka prodejny se zeleninou dala výpověď, že tedy bylo rozhodnuto prodejnu zrušiti 
a přiděliti zeleninu všem prodejnám, aby byla blíž ku spotřebiteli. Zásobování od 1.7.1953 
má býti upraveno jako v průmyslových městech. Soudr. Slámová k tomu měla připomínku, 
že kdyby na stadionu byla nasázena zelenina, že bychom jí měli dost. Takhle nemáme ani 
stadion ani zeleninu. 

Soudr. Kandlerová měla připomínku ohledně vylévání a vypouštění splašků 
a močůvek. 

Soudr. Kadlecová se také dožaduje, aby v jejich ulici byla zřízena kanalisace. 
Soudr. Čížek činí dotaz na vedoucího Jednoty, kdy bude opětně otevřena prodejna 

masa v Litovicích. Vedoucí Jednoty vysvětlil, že to naráží na personální potíže, a přednesl 
návrh, aby jedna prodejna z Hostivic, kde jsou tři v jednom místě, byla přenesena do 
Litovic. 

Zhodnocení schůze provedl s. Slavíček, který zejména uvítal otevřenou kritiku 
s. Vinopalové. 

Na závěr promluvil předseda MNVNF,68 který vyzval všechny občany k účasti na bitvě 
o zdárné ukončení žní, načež předseda MNV krátkým proslovem schůzi o 22.45 hod. 
ukončil. 
 

Zapsal: 
Čížek 

 Předseda: 
 

 Členové:  
 

 
Závazky k Mezinárodnímu dni žen: 

Zeměď. 
363 občanů se zavázalo odpracovati brigádně: 

65 měr řepy až do sklizně, tedy všechnu práci 
25 měr řepy okopat a vyjednotit – jen tedy jarní řepná práce 
3 598 hodin pomoci při žních 
4 545 hodin při jiných špičkových pracích 

90 občanů dalo závazek dle možnosti. 
 

Akce 5 M 
91 občanů se zavázalo k odpracování 1 454 hodin. 
 
Plnění: 
Práce žen a mužů při opracování řepy a při jarních pracích není správně zachycena ani 
u JZD, ani u ČSSS a odhaduje se, že tyto závazky byly splněny asi na 60 %. Jarní práce 
byly provedeny bez cizích brigád. Totéž platí při špičk. práci u sklizně sena. 

                                                 
68  Chybná zkratka, správně snad MAV NF 
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V akce 5M bylo odpracováno: 
Kanalisace ve Švermově ulici69 46 osob 179 hodin 
Silnice v Jenečku 17 osob 85 hodin 
Brodiště v Litovicích70 7 osob 35 hodin  319 

 
S prací na vyčištění požární nádrže se započne v nejbližší době. 
Dále bylo odpracováno na stavbě nové drůbežárny 285 hodin – 57 osob, odvoz hlíny ze 
školy 5 osob – 25 hodin. 
Mičurinský kroužek OB za vedení s. Píši splnil závazek a vysázel […]0 ovocných stromků. 
Členové Spartaku71 odpracovali při různé práci v Sokole 588 hodin. 
Osazenstvo zdejší provozovny Motorletu72 provádělo opravy strojů JZD, počet hodin není 
znám. 
Při sběru železa 124 hodin. 
 
Plnění sběru odpad. hmot: 
Předmět: Předpis splněno % 
železo 80 759 61 565 82 
bar. kovy 2 100 501 24 
papír 18 200 12 263 67 
kosti 8 700 2 249 27 
hadry 4 300 1 435 33 
guma 2 000 1 392 70 
pecky 410 40 10 
korek 40 5 12 
 
Závazky občanů v rámci soutěže krajů Praha–Brno. 
Provedeno v neděli dne 28.6.1953 – 21 agitačních dvojic a získáno: 
260 osob se zavázalo odpracovati 4432 hodin při žních, průměr na jednoho občana 
17 hodin. 
[…] osob podle možnosti. 
[…] osoba zašije pytle pro JZD. 
Některé závazky jsou velice hodnotné jako u s. Vacka a Štolsovského po 50 hodinách, dále 
u s. Šafaříka Josefa, Flanderky, Novotného Ladisl., Antonína Kletečky, K. Zárybnického, 
z žen je to 79 roků stará Josefa Kalinová, která se zavázala ku 100 hodinám a řada dalších 
žen, jež se zavázaly k 30, 40, 50 hodinám. Rovněž řada občanů s větším počtem hodin již 
v jarních závazcích. Zabralo by mnoho času zde čísti dlouhý seznam našich žen, které 
pochopily příkaz doby a pomohly na zeměď. práci. Všem patří dík celého národa. Je však 
také řada žen, které se závazku vyhnuly, neb daly vyhýbavou odpověď. To je třeba míti na 
zřeteli. 
 

                                                 
69  Nyní Litovická ulice 
70  Nyní parková plocha mezi Litovickou ulicí a Litovickým rybníkem 
71  Dočasný název pro TJ Sokol Hostivice 
72  Předtím Armaturka 
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Zápis 
o řádné schůzi plena MNV v Hostivici, která se konala v pátek dne 23. října 
1953 o 20. hod. v zasedací síni MNV v Hostivici I 59. 

 
Přítomno 24 členů plena a asi 10 hostů. 
Schůzi předsedal a ji řídil předseda MNV František Novák. 
Zapisovatelem byl Václav Čížek, správ. zaměstn. MNV. 
Po zahrání Písně práce zahájil předseda tuto schůzi o 20.15 hod. a uvítal všechny 

přítomné. Především vzpomněl úmrtí význačného pracovníka, předsedy ÚRO73 s. G. Kli
menta, jemuž vzdána byla pocta povstáním. 
 

Pořad jednání: 
1. Předseda MNV sdělil, že na veřejné schůzi občanů bylo schváleno provésti některé 

změny ve složení rady MNV, a proto předseda MNV vzal do slibu věrnosti Čsl. republice 
následující, nově zvolené členy MNV: Charvát Vojtěch, Volf Petr, Koukalová Ludmila, 
Hájková Anna, Smoláková Anna, Arnoldová Bohumila, Fanta Jaroslav, Kůželová Julie, 
Ing. K. Hakl.74 

2. Provedena nová volba stálých komisí a zvoleni byli:  
Stálá komise zemědělská: Volf Petr, Nebeský Jan, Tampír Karel. 
Stálá komise pro vnitřní věci: Fanta Jaroslav, Podhorová Žofie, Kůželová Julie. 
Stálá komise pro místní hospodářství: Šmíd Josef, Svoboda František, Frühaufová 

Marie. 
Stálá komise zdravotní: Kandlerová Marie, Kožušníková Růžena, Krčilová Jiřina. 
Stálá komise finanční: Míšek Václav, Nejedlý František, Sláma Štěpán, Ing. Karel 

Hakl, Majer Jiří. 
3. Příprava na konferenci MNV. Předseda oznámil, že dne 28.10.1953 bude 

v Dělnickém domě konference MNV, kde bude zhodnocena činnost NV. K tomu tajemník 
MNV provedl rozbor celé činnosti MNV a kriticky přiznal, že social. soutěžení nebylo 
zajišťováno, zejména zemědělství byla věnována malá pozornost. Promluvil dále o úkolech 
stálých komisí a měl připomínku k výboru žen k jeho činnosti. 

4. Zprávy referentů: Soudr. Krejčík, referent pro vnitřní věci, podal návrh komise na 
přejmenování ulic a obnovení tabulí. Návrh byl schválen. 

Soudr. Jan Staněk, referent školský a osvětový, seznámil plenum s nedostatky ve 
škole, zejména s nedostatkem vody. Dále přednesl těžkosti s umístěním mateřské školy 
v Hostivici I. Připomněl všem členům brzké oslavy Měsíce čsl. sovět. přátelství a žádal 
všechny členy, aby se těchto oslav zúčastnili. 

Soudr. Štěpán Arnold, ref. prac. sil, oznámil, že činnost referátu je omezena na 
vydání potvrzení při nástupu do zaměstnání. Sdělil dále, že ženy do práce se málo přibírají, 
neboť není pro ně pracovní příležitost. 

Soudr. Jiří Šimůnek, referent zdravotní, vyložil členům plena zdravotní systém, který 
má býti v nejbližší době zaveden. Pokud jde je třeba dále jejich návštěvu propagovati, aby 
byly plně využity.75 Upozornil dále na přednášku o Alkoholismu, která bude 30. t. m. 

                                                 
73  Ústřední rada odborů, řídící orgán ROH 
74  Členové národního výboru v této době stále ještě nebyli voleni, ale jmenováni shora 
75  V zápisu zřejmě chybí část věty 
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Soudr. Václav Hošek, referent hospodářský, podrobně v delší řeči vyložil základy 
vzniku Komunálního podnikání okresu i jeho nynější složení a novou strukturu. Mluvil dále 
o nedostatcích Komunálních služeb a místního hospodářství. Všechny nedostatky budou 
oznámeny ONV za účelem tím, aby byla zjednána náprava. Dále pak seznámil členy MNV 
se stavem sběru odpadových hmot. 

Soudr. František Novák, v zastoupení zeměděl. referenta, oznámil, že tento měsíc 
bude sklizena celá úroda, a poděkoval všem zemědělským pracovníkům za jejich práci 
a připomněl zprávy denního tisku o pracovních úspěších ČSSS Litovice. 

Oznámil, že JZD ve zdejší obci prodávati svoje přebytky. 
Soudr. Václav Hošek, referent pro vnitřní obchod, zjišťuje, že v obci objevují se 

ojedinělé drobné přestupky poškozování spotřebitelů. Proto o zjednání nápravy, bylo to 
provedeno hned na místě. Chybí určení […] kontrolorů. Od 1. listopadu 1953 bude zde 
státní maloobchod. 

Soudr. Václav Zikán, referent technický, seznámil členy plena se stavem akce 5 M. 
Současně sdělil zprávu zaslanou státními silnicemi, že bude provedena rekonstrukce mostu 
v Hostivici a výdlažba rozcestí silnice karlovarské a litovické. Mimo plán byly provedeny 
tyto větší práce: úprava v jeslích, úprava studně v Litovicích, úprava chodníku podél 
továrny Motorlet, zarourování u býv. restaurace Sport. Pro rok 1954 se plánují tyto práce: 
dokončení požární nádrže v Hostivici I, pokračování v kanalisaci v ulici Švermově, úprava 
krámu v budově MNV a úprava kolny na palivo u MNV. Referent sdělil dále, že máme 
příslib na výstavbu 12 byt. jednotek. Předložil potom MNV k projednání tyto otázky: 
zrušení rybníčka v Podskalí76 – bude požádáno o vodoprávní řízení – rozhodnutí, zda z býv. 
krámu v budově MNV má býti zřízen byt, nebo knihovna – záležitost přikázána radě 
k vyřízení – zakoupení dopravního prostředku – přikázáno radě k vyřízení. 

Diskuse: 
Soudr. Kožušníková připomněla skutečně kritický stav ve škole, kde je nouze o vodu. 

Rozpravy o tomto problému se zúčastnil dále s. Zikán, též poukázal na nepřípustné 
odvádění odpadové vody ze školy, s. Kuna, který navrhl, aby se voda odebírala z potoka 
(nic nového), soudr. Kandlerová, která navrhuje, aby se voda do školy vozila v kádích, 
a s. Charvát, který měl dotaz o vodovodním družstvu. Po těchto debatách se plenum 
usneslo uložiti radě MNV, aby KNV byl požádán o vyslání odborné komise, která by 
doporučila, jak zajistiti vodu do školy. Do té doby se referent postará o dodávání vody do 
školy. 

Soudr. Slavíčková sděluje, že ve studánce proti kasárnům77 není voda, že ji tam 
odebírají též stavební závody a voda je kalná. Zakročí s. tajemník, aby staveb. závody 
odebíraly vodu užitkovou a nikoliv pitnou pro svoje účely. 

Soudr. Svoboda žádá, aby byl vydán zákaz jízdy ulicí U studánky, protože výstraž. 
znamení nepomáhá, navrhuje tam kolíky. Přikazuje se tech. referentu k provedení. 

Soudr. Sláma žádá, aby byly provedeny potřebné opravy a dodělávky na hřbitově. 
Jedná se o nátěr plotu, žlabů, oken, dveří. Opravy pumpy a dodělání veřejného světla 
a obřadní síně. Věc bude urgována u Komunál. podniků. 

Soudr. Vobořilová si stěžovala, že ač je pokročilá doby, nemají občané dosud 
brambory na uskladnění. K tomu podotkla s. Podhorová, že do ČSSS brambory jsou 
dováženy, a s. Navrátilová potvrdila, že vagon. zásilky brambor na nádraží docházejí. Věc 
vysvětlil s. Hošek. 

                                                 
76  Na místě zrušeného rybníka nyní stojí autoopravna U Vodárny čp. 332 
77  V Jiráskově ulici u čp. 129 
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Soudr. Navrátilová jako předsedkyně Výboru žen resignuje na tuto funkci. Bude 
svolán výbor žen k rekonstrukci. 

Soudr. Majer připomněl, že dávka ze psů, která je nyní předepisována, je neúměrně 
vysoká a že ve zdejší obci jsou jen hlídací psi. 

Soudr. Podhorová připomíná vypínání a zapínání veřej. světla. Bude s. tajemníkem 
zakročeno, aby byl přimontován automat. spínač. 

Soudr. Kandlerová měla připomínku ohledně kontroly v mateř. školách. Věc vysvětlil 
škol. referent s. Staněk. 

K dalším připomínkám a návrhům usneslo se plenum takto: 
Radě MNV se ukládá vyvolati vodoprávní řízení za účelem zrušení rybníčka zvaného 

v Podskalí. 
Radě se ukládá, aby za účasti staveb. znalce s. Ing. K. Hakla provedla prohlídku 

v býv. krámu v budově MNV a aby rozhodla, zda se z této místnosti zřídí byt, nebo 
knihovna. 

Radě se ukládá, aby se starala o získání vlastního dopravního prostředku. 
Na závěr schůze pak předseda připomněl všem přítomným, že dne 28.10. je konfe

rence MNV v Dělnickém domě. 
Tajemník MNV s. Kletečka pak v krátkém a srdečném projevu děkoval s. předsedovi 

Novákovi za všechnu jeho dosavadní činnost ve funkci předsedy MNV, což přítomní 
schválili upřímným potleskem. 

Schůze pak byla předsedou skončena o 22.30 hod. 
 

Zapsal: 
Čížek 

 Předseda: 
Arnold Š. 

 Ověřitelé zápisu: 
Sláma Štěpán 
Hájková Anna 
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Zápis 
o konferenci MNV v Hostivici, která se konala dne 28. října 1953 v Dělnickém 
domě v Hostivici II – Litovicích 
 

Přítomno: 24 členů plena MNV, 
 8 členek výboru žen, 
 asi 120 občanů, 
 za ONV s. Pachman a Slavíček. 
Schůzi zahájil o 20:30 zástupce předsedy s. Václav Krejčík, který uvítal všechny 

přítomné. Především byla vzdána pietní vzpomínka zemřelému předsedovi URO s. G. Kli
mentovi a s. Martě Gottwaldové.  

Po provedení kulturní vložky udělil pak slovo předsedovi MNV, jež podal přehlednou 
zprávu o činnosti MNV, která je v příloze tohoto protokolu. 

Po projevu převzal další řízení schůze předseda MNV soudr. František Novák a byla 
provedena rozprava, ve které vystoupili následující občané s těmito připomínkami: 

Hošek Václav zdůraznil závazky zaměstnanců místních komunál. podniků za zlepšení 
služby. Žádal, aby tento závazek byl kontrolován nejen radou MNV, ale veškerým 
občanstvem i aktivisty ze stálé komise. Osvětlil dále funkci občanských kontrol. Pokud jde 
o sběr žádal, aby výsledky sběru byly zapisovány dětem do žákovské knížky. 

Saifrt Alois, učitel, mluvil o budování stadionu, že hřiště pro školu je daleko, o jeslích, 
že je k nim nedůvěra a že by bylo lepší jejich provoz zastavit. Pokud jde o sběr, přislíbil, že 
přehledy o sběru za školy budou. 

Kožušníková Růž., jako sběr. referentka školy prohlašuje, že se vše provádí, jak si 
referent s. Hošek přeje, a přimlouvá se za to, aby se dětem dostalo za sběr hodnotných 
odměn. 

Cihlář Jaroslav žádá o zlepšení kanalisační služby pro odvoz fekálií. 
Štajnerová Dagmar měla dotaz, proč má být odvolána ze zdejšího střediska lékařka 

Dr. Korbelová. 
Vašíček – o občanských kontrolách, které byly závodem ohlášeny, avšak vzápětí na 

to odvolány. 
Saidl Václav, že špatně funguje komise pro vnitřní obchod, že chybí brambory a pro 

kost. cukr že se musí jezdit do Prahy. 
Štajner Vl., proč není k dostání mour. Uhelné sklady se nestarají o dodávky uhlí. 
Vaňková – rovněž nemůže dostat příděl uhlí. 
Sloupová – že je třeba zajistit dopravu a povoznictví. 
Bočková, tytéž připomínky na dopravu a dotaz, zda nepropadne příděl uhlí, když se 

nevybere. 
Zykán Josef – proč chovatelé psů jsou postiženi vysokou dávkou ze psů. 
Vinopal – kdy budou brambory. 
Pelcová Jindra – že mateř. školy I má jít k Neradům, že to rodiče nechtějí, navrhuje, 

aby se jesle nějakým způsobem spojily s mateřskou školou. 
Polesný – k dávce ze psů, zda platí mravní zásada, od kdy platí nařízení, zda od 

účinnosti vyhlášky, či se zpětnou platností. 
Hájek Emna., že vše bylo stanoveno 1:5, že se dříve platilo za psa 180,– a že nyní 

dávka není spravedlivá. 
Kadlec – ohledně pojmenování ulic a osvětlení. 
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Šimůnek, vedoucí jednoty poděkoval družstevníkům v důsledku toho, že Jednota zde 
již nebude a přebírá obchody státní obchod. Podal pak vysvětlení ohledně vyplácení člen. 
podílů. 

Lefler – že do továrny chodí o zaměstnání i osoby mladistvé, aby to příslušný referát 
prac. sil vyřídil, protože tyto nemohou v továrně pracovat. 

Štajnerová – osvětlení dnes a včera nesvítí a někdy svítí ve dne. 
Přibylová – žádá osvětlení do Průběžné ulice.78 
Zykán – že byl slibován dálkový plynovod a dnes nejsou k dostání ani plynové bomby 

a kamna, aby se o to MNV též staral. 
Saifrt – ohledně hřiště, že jsou nové učební osnovy, aby také byla brána v potaz, 

když se bude o zřizování hřiště jednat. 
Foubík Jaroslav, předseda MAVNF: mluvil ohledně veřejných akcí, které budou 

pořádány u příležitosti oslav Čsl. sovět. přátelství, a to 1. listopadu – Štafeta míru 
a přátelství, 7. listopadu oslavy revoluce, 12. listopadu veřejná schůze, provedení sbírky 
pro Koreu. Dále, že jak delegátky na okresní sjezd obránců míru byly navrženy: 
Navrátilová, Krouská, Kadlecová. 

K jednotlivým připomínkám podali objasnění: 
Předseda MNV osvětlil nařízení o placení dávky ze psů a souh[…] promluvil na dotazy 

uhlí – brambory. Vedoucí uhelných skladů byl ve schůzi rady a byly učiněny zákroky, aby 
uhlí bylo včas všecko do zdejší obce vydodáno. 

Staněk Jan – ref. školský, tělových. a osvětový vysvětlil otázku hřiště a stadionu. 
Tajemník MNV s. Kletečka oznámil, že nevybrané uhlí nepropadne, dále, že ONV 

uvolnil 600 g79 méně kvalitního uhlí, které budou uhelné sklady prodávat volně na 
poukázky MNV. 

Šimůnek, vedoucí jednoty – proč nebyly dodány brambory, vysvětlil to tím, že nebyla 
definitivně stanovena cena, ceny vyhlášeny pozdě a spotřebitelé čekali na levnější nákup. 
Výkupní ceny bramborů byly nižší než ceny, za které vykupovaly lihovary, a proto družstva 
při režii spíše dodávala lihovarům než na konsum. Brambory se krechtovaly a v nejbližší 
době budou na trh dodány. Dále vysvětlil otázku zásobování cukrem. 

Referent zdravotní: prohlásil, že je potřeba návštěvu dětí v jeslích propagovati a že 
spojení jeslí s mateř. školou nelze uskutečniti. Seznámil občany s obvodním zdravotním 
systémem i s tím, že lékařka nebude přeložena. Komunálním službám bude navrženo, aby 
zakoupily fekální vůz, aby naše obce nebyly odkázány na Prahu. 
 

Závěr: 
Soudr. Pachman kritisoval účast, že je nedostatečná a že je třeba prováděti masově

politickou práci. 
Diskuse k referátům byla dostatečná, hlas lidu je zde proto, aby se nedostatky mohly 

odstraňovati. Referát s. Nováka byl hodnotný. Dále s. Pachman zhodnotil ještě práci 
v JZD. 

Pokud se týče samotného MNV, je okresní národní výbor, jakožto nadřízený orgán 
spokojen s činností zdejšího MNV i jeho zaměstnanců. Je třeba oživiti činnost stálých 
komisí a aktivistů. Nedostatky našeho života vyplývají z toho, že jako lidé neplníme vše, 
čeho je třeba. 

                                                 
78  Nyní ulice B. Němcové 
79  Správně zřejmě 600 q 
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Po jeho proslovu skončil pak předseda tuto schůzi o 23. hod. 
Zapsal: 
Čížek 
 
Soudr. Pachman poděkoval ještě v závěru soudr. Novákovi, který odchází z funkce 

předsedy M.N.V., za všechnu jeho práci a přál s. Arnoldovi, který byl na tuto funkci zvolen, 
mnoho úspěchů. Rovněž také všem přítomným poděkoval za účast a přál jim i M.N.V. 
mnoho zdaru. 

80 
Čížek 

 
Listina přítomných 

při konferenci MNV v Hostivici, dne 28.10.1953 v Dělnickém domě. 
 
Členové rady: Novák Fr., Arnold Š., Zikán, Staněk, Šimůnek, Hošek, Krejčík V. 
Tajemník: Kletečka  
Zapisovatel: Čížek 
Oml. Pšenička a Horák 
Členové plena MNV: Majer Jiří, Podhorová Ž., Sláma Štěpán, Rochusová Ant., Charvát Jos., 
Kožušníková, […], Jabůrková B., Nebeský J., Arnoldová, Smoláková, Frühaufová, 
Hájková A. 
Členky výboru žen: Blätterbauerová, Kukačková, Kalinová, Suchá, Horáková, Slavíčková, 
Nedbalová, Vaňková 
Hosté: asi 120 osob 
 
 

Vážené soudružky a soudruzi, vážení přátelé! 
Zahajuji konferenci MNV a srdečně Vás všechny vítám. Vítám též mezi námi členy 

pléna ONV; zástupce MAVNF, VŽ,81 zástupce složek MF a žádám předsedu MNV, aby se 
ujal slova.82 
 

Referát předsedy MNV. 
Vážené soudružky a soudruzi, vážení přátelé! 
Plénum MNV předstupuje před všechny občany v obci, aby na konferenci MNV 

seznámilo veřejnost s dosavadní prací MNV a s úkoly, před kterými NV stojí, a aby se 
s Vámi poradilo, jak úkoly zajistit. 

Proto tím větší naší povinností je, aby na veřejné schůzi NV si uvědomili všichni 
členové pléna a všichni občané v obci tohoto důležitého jednání proto, že jsme společnou 
prací dosáhli určitých úspěchů a že stojíme před dalšími důležitými úkoly – to je bojovat 
o neustálé zvyšování životní a kulturní úrovně pracujícího lidu. 

Máme k tomu všechny předpoklady – Československo, jako jedna průmyslově 
nejvyspělejší lidově demokratická země, stojící pevně v táboru míru, demokracie a socialis
mu. Vždyť právě nerozborná jednota zemí tvořící tento tábor je největší překážkou 
rozpoutání nové světové války. Ne nadarmo imperialisté usilují všemi prostředky o poruše
ní této hodnoty. Bdělost a ostražitost národů socialistického tábora však kříží jejich 
ďábelské plány. 

                                                 
80  Dopsáno dodatečně ručně 
81  Výbor žen 
82  Referát předsedy MNV včetně úvodního slova je cyklostylován, pravděpodobně byl rozeslán z ONV 
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Americký imperialismus horečně zbrojí, buduje námořní a letecké základny po celém 
světě, nutí své evropské spojence k ratifikaci smutně proslulých Dohod o evropské 
armádě, současně s tím křísí novou Wehrmacht, militarizuje Japonsko, hrozí Číně námořní 
blokádou, povzbuzuje zkrachovalého Čankajška k dalším válečným dobrodružstvím, hrozí 
atomovou bombou atd. 

To vše svědčí o tom, že útočný americký imperialismus žene svět do nové světové 
války. Můžeme si být jisti, že by se američtí businessmani nijak nerozpakovali přejíti od 
„studené“ války k válce „horké“ nejen jak tomu bylo v Koreji, ale i v Evropě, kdyby před 
nimi nestála obrovská síla tábora demokracie a socialismu, vedeného Sovětským svazem. 
Právě v této souvislosti je třeba zvlášť podtrhnout nesmírný mezinárodní význam budování 
socialismu v lidově demokratických zemích. Jde o to, že dnes ve velikém světovém zápase 
ze udržení světového míru nestojí po boku velikého Sovětského svazu to Československo, 
Polsko, Maďarsko, Rumunsko atd., jakými byly ještě v poměrně nedávné minulosti, ale 
dvě Československa, dvě Polska atd., neboť výrobní potenciál těchto zemí se již více než 
zdvojnásobil, díky úspěšnému budování socialismu. 

V lidově demokratických zemích kypí tvůrčí mírová práce. To vše svědčí o tom, že 
národy těchto zemí chtějí mír, že potřebují mír a že jsme odhodlány mír uhájit. Toto své 
odhodlání dokazují důsledným prováděním politiky míru a přátelství mezi národy. Tato 
politika vyplývá ze samé podstaty lidově demokratických států, z jejich ústav, ze životních 
zájmů jejich lidu. 

Dalším důkazem naší mírové politiky byl právě československý sjezd pro mírové 
řešení německé otázky, kde 5 000 delegátů vyslovilo jasné stanovisko pracujícího lidu 
Československa, aby podpořili úsilí vlády Sovětského svazu, jejíž snahou je jednáním 
a dohodou rozřešit ožehavý problém Německa. Našim úkolem je vysvětlovat občanům, že 
je v našem nejvlastnějším zájmu, aby se v našem sousedství vyvíjelo Německo 
sjednocené, demokratické a mírumilovné, které by nebylo ohniskem agrese a válečného 
nebezpečí, nýbrž které by se stalo rovnoprávným členem rodiny mírumilovných národů.  

Národy lidově demokratických zemí, budujících socialismus, jsou pro mírové spolužití 
socialistického a kapitalistického světa. Jsou přesvědčeny, že se nemusí bát mírového 
soužití obou systémů, protože historie již potvrdila a neustále potvrzuje úspěchy tábora 
míru. Válku chtějí imperialisté, kteří v ní hledají východisko z bezvýsledné situace. Tábor 
míru, demokracie a socialismu v čele s velikým Sovětským svazem na každém kroku 
odhaluje válečné štváče a jejich podlé úsilí opříst sítí lží lidské masy a zavléci je do války. 
Je si při tom vědom toho, že imperialisté si jen tak nevzdají svých paličských cílů. Proto 
zesiluje svou bdělost a ostražitost a buduje mocnou obranu, schopnou kdykoliv odrazit 
jakýkoliv pokus válečných o porušení posvátných hranic světa míru, demokracie 
a socialismu. Armády lidově demokratických zemí stojí pevně a neochvějně na stráži 
revolučních vymožeností svých národů. Učí se z nepřeberných zkušeností vítězné Sovětské 
armády, jak bít nepřítele. A Sovětská armáda, jak známo, to umí velmi dobře. Můžeme 
proto s důvěrou se dívat do budoucnosti, protože – jak řekl soudruh Gottwald – i kdyby 
imperialisté přece jen válku rozpoutali, pak nebudeme na straně těch, kteří prohrávají. 

Nyní přistupuji k samotné práci NV a k úkolům, které před námi stojí. V těchto 
týdnech žije všechen československý lid pod dojmem vládního prohlášení, které má 
dalekosáhlý význam pro celé naše hospodářství i život pracujícího lidu. 

Dotýká se velmi úzce celé práce našeho národního výboru, neboť většina těchto 
úkolů připadá k řešení přes státní aparát, hlavně národní výbory. Proto při hodnocení naší 
práce v letošním roce i při stanovení si správného vytýčení úkolu je nutné již vycházet 
z tohoto závažného usnesení a z tohoto hlediska se dívat na celou naši činnost a práci 
národního výboru. Funkcionáři lidové správy si musí uvědomit, že národní výbor je jednou 
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z hlavních převodových pák při výstavbě socialismu, jako orgán státní moci na svém 
území. 

Na nás záleží, jak rychle budeme umět zajišťovat všechna usnesení strany a vlády 
a jaká učiníme opatření, aby prohlášení vlády v národním shromáždění, které bylo tak 
bouřlivě přijato, jsme správně zajišťovali. 

To znamená, abychom sami dělali taková opatření, která nám již budou plnit úkoly 
vyplývající z vládního usnesení, to je, aby národní výbor již sám rozvinul aktivitu 
a přistoupil k rozplánování úkolů, jak po stránce výstavby bytových jednotek, u jednotných 
zemědělských družstev pro zajištění živočišné výroby přistoupil k provádění adaptací 
stájových prostor k rychlému splnění rozestavěných akcí a k dokončení všech akcí v rámci 
5M. Místní národní výbor musí provésti rozplánování ustanovení vlády na potřebu v obci. 
Nesmíme zapomenout na to, aby se zlepšila v naší obci situace i po stránce kulturní, 
osvětové a tělovýchovné. 

Máme li však jako funkcionáři národního výboru s úspěchem zajistit všechny úkoly, je 
třeba si říci, v čem jsme se dopouštěli chyb, které byly příčinou toho, že jsme nesplnili 
některé úkoly a to i takové, které hrají rozhodující úlohu pro splnění úkolů dalších, to je 
spojení národního výboru s pracujícím lidem. 

Je pravdou, že národní výbor od květnové revoluce vykonal velký kus záslužné práce, 
ale je také pravdou, že jsme se ve svém výkonu funkcí dopouštěli a dopouštíme řady 
chyb. V mnohých případech neudržujeme pevné spojení s lidem, že se s nimi neradíme 
a proto mnohdy se stává, že konáme veřejné schůze národního výboru bez veřejnosti 
nebo jen za slabé účasti. 

Uvedu příklad: 
ref. I83 
 
Pravdou je, zvláště v posledním období, že národnímu výboru narůstaly úkoly daleko 

rychleji, než jsme se na ně stačili připravit, ale přesto jsme se nemuseli dopouštět 
takových chyb, o kterých jsem hovořil. 

Právě v důsledku narůstání úkolů národního výboru jsme si začali uvědomovat, že 
dosavadními metodami práce národního výboru bychom nestačili zajišťovat všechny úkoly. 
Cítili jsme, že nám to vázne právě na jednom z nejdůležitějších úseků činnosti národního 
výboru, to je ve spojení s pracujícím lidem, to je na úseku masově politické práce 
národního výboru. 

Zde je třeba připomenout, že NV bude pracovati tehdy dobře, bude li o práci NV jevit 
zájem široká veřejnost v obci, když svou účastí na veřejných schůzích NV budou nám 
občané ukazovat na chyby a nedostatky v naší práci, po případě v diskusi nám budou 
nápomocni, jak úkoly nejlépe zajišťovat. 

Proč jsme nesplnili všechny úkoly, bylo tím, že veškerá tíha ležela na radě MNV a že 
se nám nepodařilo pro zajišťování všech úkolů zaktivisovat činnost stálých komisí MNV. 
Bylo jen několik málo členů pléna, kteří skutečně plnili své povinnosti. Tento nedostatek 
snažíme se co nejrychleji odstraňovati. 

(Kriticky – sebekriticky zhodnotit práci rady, pléna, taj. MNV i spolupráci s VŽ.) 
 

                                                 
83  Tužkou dopsaná poznámka 
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Vážené soudružky a soudruzi, vážení přátelé! 
Nyní přicházím k vytýčení úkolů národního výboru. 
1) Bude li národní výbor stát před úkoly, kdy bude potřebovat vaší pomoci nebo se 

s občany poradit o úkolech, přikročíme k tomu, že uvědomíme o tom občany v obci na 
veřejném zasedání pléna nár. výboru, po zkušenostech z agitačních dvojic pomocí přímého 
osobního styku s občany. Věříme pevně, že při přesvědčování občanů v obci nalezneme 
u Vás plné pochopení, vždyť pracujeme pro štěstí našich dětí. 

2) Pro bytovou výstavbu, zvláště rodinných domků svépomocí, pokud je dostanou 
přidělené v r. 1954, pomůže MNV ve spolupráci s ONV v řešení pozemků, projekční 
připraveností a technickým dozorem. Národní výbor tomuto úkolu bude věnovat zvýšenou 
pozornost – jde o stálý úkol. 

3) Pro zvelebení obce bude MNV věnovat zvýšenou pozornost v zajištění úkolů při 
plnění akce 5M ještě v závěru roku a po celý rok 1954. (Dát veřejnosti ve známost akci 5M 
pro rok 1954.) 

4) Při zásobování obyvatelstva budeme dbát toho, aby při distribuci zboží 
nedocházelo k závadám a aby do prodejen pro spotřebitele přicházelo zboží včas a kvalitní. 
Tento úkol budeme zajišťovat v úzké spolupráci s ONV. 

5) Na úseku místního hospodářství zlepšit služby pro pracující lid tak, aby byla 
odstraněna dosavadní nespokojenost občanů jak po stránce kvality práce, tak i po stránce 
cenové. 

6) Na úseku školství, osvěty a tělovýchovy budeme dbát toho, aby se na školách 
důsledně uplatňovalo vyučování podle nového školského zákona, budeme dbát o čistotu 
školy, řádné vyvařování a lékařského dozoru nad školní mládeží. 

7) Na úseku zemědělské výroby bude národní výbor ještě více nápomocen našemu 
JZD, STS nebo ČSSS v plnění jejich odpovědného úkolu – to je pomáhat upevňovat JZD 
tím, že povedeme JZD k tomu, aby byly dodržovány stanovy JZD, zlepšovala se organisace 
práce, upevňovala se družstevní morálka, vést JZD k lepšímu hospodaření a zvlášť k tomu, 
aby přenášením pokrokových zkušeností sovětské agrotechniky a zootechniky jsme vedli 
JZD k soustavnému zvyšování rostlinné a živočišné výroby. Zájem o JZD musí se stát 
zájmem všech občanů a jejich pomoci. 

8) Při svém jednání a rozhodování odstraníme polovičatost a nedůslednost při řešení 
všech úkolů, že budeme důsledně dodržovat státní disciplínu. 

Že budeme v neustálém spojení s pracujícím lidem, s nimi se radit a získávat je pro 
plnění všech budovatelských úkolů. 

9) Že výměna nebo doplnění členů pléna MNV bude se provádět za účasti široké 
veřejnosti a celé NF proto, aby členové pléna se cítili plně odpovědnými pracujícímu lidu za 
řádné plnění všech svých povinností. Pro užší spolupráci s VŽ bude pravidelně docházet 
předsedkyně VŽ do rady MNV a bude určen 1 člen rady, který bude docházet do schůzí VŽ 
a pomáhat jim v jejich práci. 

10) Národní výbor pomůže při zajišťování důstojného průběhu oslav měsíce 
československo sovětského přátelství. 

11) Na příští veřejnou schůzi předstoupí MNV s rozpracovaným vládním prohlášením 
zaměřeným na úkoly pro nás vyplývající v rámci obce a seznámíme veřejnost se všemi 
akcemi, které budou v obci podnikány. 

12) Plénum i rada MNV při výkonu své činnosti bude pracovat tak, aby ve svém 
jednání a rozhodování měli vždy na mysli jen a jen blaho a zájem pracujícího lidu a státu. 
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Přicházím k závěru a věřím pevně, že k přednesené zprávě o práci národního výboru 
bude rozvinuta široká diskuze a pokud jsem kriticky hovořil o práci MNV, byla myšlena tak, 
aby nám v naší další práci pomohla odstranit dosavadní nedostatky, a pokud jsem 
kritisoval nezájem občanů o práci nár. výboru, aby si uvědomili, že nár. výbor potřebuje 
pomoc občanů a hlavně kontrolu občanů, pokud jde o naši práci. 

Děkuji všem funkcionářům NV za jejich obětavou práci, děkuji všem občanům, kteří 
nám pomáhali plnit úkoly, děkuji ONV za pomoc a spolupráci a věřím pevně, že mohu 
jménem plena MNV ujistit zástupce ONV, že na MNV a občany se bude moci spolehnout 
a že učiníme vše, aby náš okres v pražském kraji své čestné místo v soutěži NV uhájil, že 
soutěž NV budeme rozvíjet a že budeme bojovat o splnění všech úkolů, před kterými NV 
stojí. 

Děkuji jménem všech občanů obce naší rodné komunistické straně a vládě za to, že 
nás vede bezpečnou cestou vpřed k vybudování socialismu v naší vlasti, k zajištění 
radostného žití pro všechen pracující lid. 

 
Referát I. – pro lidovou správu 

Kriticky přiznáváme slabou masově politickou práci členů místního národního výboru. 
Místní národní výbor byl svolán k málo schůzím během roku, takže nebylo žádné spojení 
mezi referentem a radou na jedné straně a mezi členy plena MNV na straně druhé. 
Všechny úkoly kladené vládou a stranou snažila se zvládnouti rada, případně za pomoci 
některých pracovních komisí a neřešila úkoly budování socialismu v plénu, které nebylo ke 
schůzím svoláváno. Tím nebyly ani tyto úkoly řešeny za účasti občanstva, které nemělo tak 
možnost se k jednotlivým úkolům vyjadřovati. To se nejvíce projevilo při měnové reformě 
a při zrušení potrav. lístků. 

Také stálé komise plena MNV, které byly ustanoveny, se snad sešly jednou nebo 
dvakrát, kromě komise zdravotní a sběrové. 

Důvěrníci lidové správy nebyli svoláni vůbec a tudíž nebyli o ničem instruováni. Jejich 
sbor nebyl doplněn. 

Sami členové pléna se špatně scházeli na schůze a stalo se dokonce, že při slavnostní 
schůzi MNV v Děl. domě bal přítomen jeden člen pléna MNV, mimo referentů. Proto bylo 
nutno provésti reorganisaci členů a někteří členové byli odvoláni a nahrazeni jinými. 

Pomocné komise, jako orgány referentů, rovněž se špatně scházely, zejména komise 
pro vnitřní obchod, kde bylo nutno řešiti mnoho případů porušení zásobování, s čímž pak 
se zabýval referent neb rada. 

Tuto stagnaci činnost MNV lze snad trochu omluviti zaneprázdněním předsedy a 
trochu také tím, že jsme se spoléhali vždy na ONV, že nám datum schůze naplánuje. Byli 
jsme málo iniciativní. 

Je potřeba stanoviti předem termíny schůzí pléna a plénum aspoň jednou měsíčně 
svolávat k pracovní schůzi a druhý měsíc k veřejné schůzi tzv. hovorům. Tím bude 
i oživena činnost stálých komisí, jako orgánů pléna, kterému se musí tyto komise ze své 
činnosti odpovídati. 

Aby byly oživeny komise pracovní, bude záležeti na samotných referentech a radě, 
jak často budou svolávány a jaká pracovní náplň jim bude k řešení předkládána. Jisto jest, 
že se musí změniti i postoj členů pléna, členové musí se o práci sami zajímati, aby se stali 
skutečnými poslanci lidu. 

Stálá komise zemědělská, která se má zabývati stěžejním bodem vlád, programu 
o zvýšení zeměď. produktivity, neměla také žádný zájem. 
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Výbor žen MNV v Hostivici si postavil pěkný pracovní plán již v dubnu, avšak plán 
zůstal jen na papíře. Výbor se sešel k několika planým schůzím, avšak problémy naší 
vesnice nepomáhal nám řešit. 

 
Referát pro vnitřní věci: 

Komise pro vnitřní věci navrhla v poslední době přejmenování ulic a prostranství 
a prac. schůze MNV tento návrh schválila.  

Bylo provedeno částečné rozšíření veřejného světla, ostatní se plánují do investic na 
r. 1954. 

Provedení rozhlasu a rekonstrukce se plánuje již několik let, avšak nadřízené orgány 
nám investice nepřidělily. Opět navrhujeme na r. 1954. Stav rozhl. sítě v Hostivici je 
kritický a rekonstrukce je nutně potřeba. 

Bytová komise má v záznamu 65 skutečně potřebných uchazečů o byty. Od nového 
roku bylo vyřízeno celkem 39 žádostí. ONV a KNV přislíbili postavil 12 byt. jednotek. 
Příslušné návrhy byly ONV podány. 

Trestní komise vyřídila celkem 11 případů urážek na cti – skončeno smírem většinou, 
dva případy postoupeny ONV, polního pychu 35 případů, z toho 4 peněžitá pokuta, ostatní 
dobrov. prac. povinnost, některé prominuty, ochrana rybářství 1 případ, sousedské spory 
4 případy, škol. docházka 1 případ, jiné přestupky 3 případy, amnestováno 6 případů. 
Celkem 61 případů. 

Požární služba má nedostatky v tom, že je nedostatek činných členů požárního sboru 
a že motor. vozidlo v hasič. skladišti II je již dva roky nepojízdné. Tím, že občané 
nechápou svoje základní občanské povinnosti, nepodařilo se nám vycvičiti potřebný počet 
domovních protipožárních hlídek. Jde zejména o to, aby ženy se do této akce zapojily. 

Referent:  
Krejčík Václav v. r. 

 
Školství a osvěta. 

Nový školský zákon, který otevírá tak velkorysně perspektivy rozvoje našeho školství 
a naznačuje, k jakému rozkvětu osobnosti, k jaké náročnosti a hloubce vzdělání a rozhledu 
povede naše občany, obrací znovu pozorný pohled našich pracujících na školu – na naše 
děti. Jim především má přinésti mnoho nového a pro jejich život užitečného. U nás byla 
zřízena výnosem úřadů „Střední osmiletá škola“, s jediným ředitelem a jeho zástupcem. 
Spolu se sborem učitelů mají na starosti výchovu dětí. Po věcné stránce stará se o školy 
referent se školskou komisí a se Sdružením rodičů a přátel školy. Prostřednictvím těchto 
stará se tedy MNV o tyto školy: 

1. mateřská škola v Hostivici I., která je špatně umístěna a tak, že děti nemohou ani 
odpočívati. Není zde prostě v obci jiného místa, kde by tato škola mohla býti umístěna, 
aby vyhovovala předepsaným požadavkům. JZD, jež je vlastníkem budovy, dalo již škole 
výpověď a proto se v této škole neprovádí žádné investice ani opravy. Bylo by dobře, 
kdybyste k tomuto problému se jako občané i jako rodiče vyjádřili.84 

2. mateř. škola v Hostivici II. je umístěna v dřevěném domku. Zde byly provedeny 
patřičné úpravy, vymalování, opravena střecha, zřízena jáma na popel a smetí a díky 
pochopení JZD byla rozšířena i zahrada.85 

Návštěvnost obou škol je dobrá. Každá škola má svoji vedoucí a Sdružení rodičů 
a přátel školy mají společné. 

                                                 
84  Jiráskova čp. 100 a 187, nyní areál Technických služeb Hostivice 
85  Bývalý dům Sportovců čp. 870 
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Škola zvláštní: umístěna v nájmu v býv. hostinci p. Čermáka. Zde byly letos prove
deny velké práce. Obě třídy vymalovány, okna, dveře a vnitřní zařízení natřeno, provedeno 
elektr. vedení a další menší opravy.86 

Střední osmiletá škola je umístěna v hlavní školní budově87 a jedna třída v nájmu 
u p. Findejse. V hlavní školní budově jsou nyní velké potíže s vodou a s odpadem 
splaškové vody. Tyto dvě věci hodláme vyřešiti za pomoci odborníků z Krajské vodohos
podářské služby. Pokud jde o úpravy byly v hlavní škole vymalovány všechny třídy, 
opatřeny moderní tabule. Byla spravena střecha a natřeny okapové žlaby a roury. Dvůr za 
pomoci brigádníků uklizen. 

Družina školní mládeže – jest sociální opatření pro děti pracujících matek, kde děti 
tráví dobu mimoškolní. Jest umístěna v jedné třídě u Findejsů a opatřena zvláštním 
nábytkem, takže vypadá jako společenská místnost. Byla tam dodána zvlášť školená 
vychovatelka. 

Denní dětské zotav. středisko jest zařízením, které je v provozu jen přes prázdniny, 
aby děti pracujících rodičů měly pro své děti zabezpečení. Letos bylo umístěno ve třídě 
u Findejsů. 

Školní zahrada – slouží k výchově malých mičurinců i k užitku všem školním jídelnám. 
Část zahrady obdělává spolek králíkářů, který za to dává do školní jídelny králičí maso. Ze 
školní zahrady přišlo letos do školních kuchyní: 450 kg švestek, 520 kg jablek, 38 kg 
hrušek, 17 kg meruněk, 70 kg sliv, 23 kg malin, 12 kg jahod, 18 kg rybízu, […] kg 
angreštu. Mimo to do sběrny odevzdáno 11 q švestek. 

Co nového hodláme zříditi? V prvé řadě budou třeba nové podlahy ve všech třídách 
hlavní školy. Dále nátěr oken a dveří. Vyměniti lavice aspoň v některých třídách, omítnout 
náhradní třídy a provádět další údržbu školních budov. Budeme sledovat politickou i peda
gogickou činnost našich škol a učitelů. Budeme sledovati i sběr odpad. hmot prováděný 
naší mládeží za vedení s. Růženy Kožušníkové i ukázněnost našich školáků. 

Osvěta: 
Osvětová Beseda jest samostatně hospodařící a vystupující zařízení MNV. Je to 

právnická osoba, jež podléhá radě MNV. OB plánuje veškerou kulturní činnost v obci 
a pomáhá ostatním masovým organisacím. Pro svoje účely získala samostatnou místnost 
v sále hostince u Neradů, kde byly již pořádány dvě zdařilé výstavy. 

Lidové knihovny byly osamostatněny a jsou spravovány komisí. Zde je třeba početné 
doplnění obou knihoven, neboť zastaralá literatura byla vyřazena. Zde se nám nedostává 
finančních prostředků. Rádi bychom zřídili ještě jednu knihovnu v Jenečku. Osvětová 
Beseda se dále zajímá o převzetí koupaliště do vlastní režie.88 

Jan Staněk v. r. 
referent. 

 
Referát pracovních sil. 

Zvyšování úkolů v pětiletém plánu vyžádalo si mnoho pracovních sil. U nás bylo 
začleněno nově do prac. poměru 63 žen, z toho 40 žen, které byly dosud v domácnosti. 

Lánská akce nebyla splněna.89 

                                                 
86  Čsl. armády čp. 1  
87  Komenského čp. 141 (nyní budova gymnázia) 
88  Koupaliště u Břevského rybníka 
89  Plán celostátního organizovaného náboru pracovních sil, především mládeže pro učební obory těžkého 

průmyslu. Akci vyhlásil v červenci roku 1949 prezident Klement Gottwald na setkání s hornickými učni 
na zámku v Lánech, po kterém nese akce jméno 
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Špičkové práce byly zvládnuty bez cizích brigád. Spousta našich občanů se zapojila 
na výpomoc v JZD, z nichž každoročně pracují soudr. Josef Vacek, Petr. Volf, s. Berounský 
a další. Ze žen s. Josefa Kletečková, Josefa Kalinová, která je již hodně stará, a mnoho 
dalších. 

Věříme, že i příštím rokem nám všichni občané vypomohou. 
Referent. 

Štěpán Arnold v. r. 
 

Zdravotnictví. 
Mnohokráte bylo již sdělováno veřejnosti, jak stát se dnes stará o pracujícího člověka 

po stránce zdravotní. Není to jen zdravotní středisko, poradna pro matky a děti a poradna 
pro těhotné, ale jsou to i pravidelné prohlídky dětí ve škole a jsou to i zařízení, jako jsou 
jesle, jež mají pracujícím matkám a rodinám s více dětmi zabezpečiti starost o malé děti ve 
stáří 1–3 let. I u nás byly tyto jesle zřízeny, avšak kriticky přiznáváme, že přes veškeré 
snažení rady, výboru žen nejsou plně využity. To je naše bolavá stránka a je třeba, aby se 
veřejnost k tomu dnes vyjádřila. 

Další stinnou stránkou je nábor lidových hygieniků. Těch se nám přihlásilo poměrně 
dost, avšak školením prošlo pouze 13 osob. Jestliže se přihlásí další počet osob po náboru, 
který hodláme provésti, bude kurs konán ve zdejší obci. 

Pokud jde o hřbitovy, jsou ještě některé nedodělky na hřbitově hostivickém, o nichž 
bylo již jednáno na prac. schůzi MNV a s kterými se bude zabývati komise (nátěr plotu 
a okapů, zřízení výklenků pro urny, vybavení obřadní síně apod). Hřbitov litovický po 
stránce údržby a investic má na starosti MNV Jeneč. Pokud jsou nějaké stížnosti na to, 
můžete je zde oznámiti a budeme to tlumočit NV v Jenči. Starý hřbitov církevní má býti 
zrušen v nejbližší době.90 

Ohledně zdravotních poměrů v obci – celá záležitost se točí kolem smrdutého 
Jenečského potoka – bylo vykonáno mnoho vícečlenných komisí a stále stejně 
s negativním výsledkem. Nadřízené úřady poukazují na to, že jinde jsou poměry ještě horší 
a že nejsou peníze na investice. Komise vždy předepíší nějaké podmínky stát. statkům 
a mlékárně a tím je to odbyto. 

Jiří Šimůnek v. r. 
referent. 

 
Referát pro vnitřní obchod. 

Nyní něco z oblasti referátu VIII – hospodářského. Podle usnesení rady ONV Praha
západ v r. 1949 byl na našem okrese zřízen Okresní sdruž. komun. podnik Praha západ, 
jež svou činnost začal rozvíjet po začlenění některých živn. provozoven hostinských 
a holičských a pod. Byl zřízen obvodově ze 6 obvodů. Naše obec byla jedním z těchto 
obvodů. Chyby, jichž jsme se při zřizování okres. kom. podniku dopustili, se nám však zle 
vymstily – máme na mysli zvláště násilné získávání živn. provozoven, mnohdy i proti vůli 
dosavadních provozovatelů. Tímto způsobem byl vytvořen kolos čítající více než tisíc 
zaměstnanců s nejrůznějšími druhy podnikání. Dosavadní OSKP byly bez ladu a skladu 
v převážné většině sdruženy provozovny s nejrůznějším charakterem, od složité výroby až 
po nejrůznější služby. Hlavním nedostatkem bylo, že pod jedním tech. vedením podniku 
byla jak slévárna a strojírna, tak i holiči a pohřební služba. Odborné řízení této směsi bylo 
takřka nemožné a kom. podnik v rušném budování socialismu stával se brzdou našeho 
hospodářství, neplnil své základní úkoly a narušoval zdárný hospod. vývoj našeho národ. 

                                                 
90  V Litovické ulici, nyní park v areálu mateřské školy 
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hospodářství a zpronevěřil se tak svému původnímu poslání. Proto podle pokynů vlády 
bylo přikročeno k reorganisaci Okresního komunálního podniku a byly zřízeny letos 
v červenci tři samostatné podniky, a to:  

1) Průmyslový kombinát okresu Praha západ, jež je zřízen obvodově – tři obvody 
Rudná, Ruzyně, Suchdol s úkoly vyrábět předměty denní a domácí spotřeby pro místní trh, 
jednoduší stroje a nářadí, stavební hmoty z místních surovin.  

2) Stavební podnik okresu Praha západ, jež je řízen sektorově, jež provádí opravy 
a údržbu domů, domácností, opravy spotřeb. zboží, např. práce zednické, studnařské, 
malířské, elektrotech. a instal. a pod. 

3) Komunální služby okresu Praha západ jsou vedeny ústředně a pečují o správu byt. 
majetku, autodopravu, lázně, plovárny, koupaliště, prádelny, mandly, holičství, pohřeb. 
ústavy a t. d. Aby mohly býti splněny tyto úkoly, zavázali se zaměstnanci i vedení 
jednotlivých podniků, že řádným plněním svých povinností a úkolů budou zajišťovat 
obyvatelstvu takové potřeby a služby, jež vedou ku zvyšování vyšší živnostní úrovně 
pracujících. 

Ve sběru odpad. surovin se naše obec neumístila v rámci okresu na čelném místě, 
není však ani na místech posledních. Předpis ve sběru železa jsme splnili. V ostatních 
druzích odpad. hmot splníme svůj úkol jen za pomoci široké občan. pomoci a pomůže nám 
jako až dosud školní mládež. Sběr šrotu jsme plnili pravidelně a vyrovnaně – celkem 
8 vagonů. Chybí nám dodati papír 1 000 kg, kosti 3 700 kg, hadry 2 600 kg, pecky 340 kg 
a korek 40 kg. Sběr hodláme zlepšiti tím, že ustanovíme místního sběr. hospodáře. 

V oboru výživy obyvatelstva a obchodu vyskytly se určité potíže vzniklé zrušením 
lístkového systému a zavedením jednotného trhu. Naše obec byla zařazena do sféry 
družstevního obchodu, ačkoliv složení obyvatelstva jest většinou průmyslové. Během 
zásobování družstevním obchodem – nikoliv přímou jeho vinou – došlo k několika 
poruchám v zásobování masem a občané byli nuceni nákup masa obstarávati v Praze. 
Proto rada MNV na návrh svého referenta učinila zákrok a dnem 1. listopadu t. r. bude 
v naší obci státní maloobchod. Doufáme, že se pak zásobování obyvatelstva podstatně 
zlepší. Aby to bylo ještě lepší, je třeba zříditi síť občanských kontrol a aktivistů. To bylo 
úkolem ROH. Až to bude zřízeno, bude míti občanstvo možnost řádné kontroly a kritiky, 
aby nebyly pak vedeny plané řeči někde na rohu neb na ulici. 

 
Referát pro výstavbu (technický): 

Na úseku zvelebování obce bylo dokončeno zřízení chodníku a povrch. kanalisace na 
rozcestí silnice karlovarské a litovické.91 Odbahněna byla požární nádrž v Hostivici na 
Husově náměstí.92 Dokončení této práce plánujeme v příštím roce, včetně sadové úpravy. 

Brigádami soudruhů z Motorletu provedena úprava chodníku před továrnou 
a počítáme s tím, že brigádami občanů v příštím roce otevřeme chodník i podél jeslí 
a zřídíme až ke kanálu.93 

Hodláme dále za pomoci občanů prováděti povrch. kanalisaci ve Švermově ulici.94 
Kromě uvedených prací prováděl tech. referát úpravy jeslí, komunikací, studen a pod. 

                                                 
91  Křižovatka ulic Čsl. armády a Litovické 
92  Selský rybník, tzv. Selčák 
93  Ulice Čsl. armády v Nouzově po jižní straně; ulice zde byla rozšířena o pruh, který původně patřil 

k továrně 
94  Nyní Litovická ulice 
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Nedokázali jsme zříditi lávku podél mostu přes jeneč. potok u MNV a upraviti brodiště 
v Litovicích. Také park v Jenečku volá po úpravě. Tady musí pomoci i občané svou 
ochotou a uvědomělostí. 

V příštím roce, kromě již naznačených prací, hodláme zříditi chodník u nádraží 
a k tomu účelu jsme již učinili s drahou úmluvu o odstranění hradby u býv. hostince Sport, 
aby bylo získáno místo pro rozšíření vozovky. 

Shodou okolností provádí zde silniční správa úpravu koruny silnice a proto podle 
postupu doby a prací provedeme i novou kanalisaci podél domů p. Šafaříka, Čsl. církve, 
p. Mráze, Jasu a Nyklese s vyrovnáním chodníku do nivea silnice.95 

Referent: 
Zikán Václ. v. r. 

 

                                                 
95  Domy Čsl. armády čp. 20, 104 (zaniklý), 19, 499 a 18 
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Zápis 
o řádné schůzi místního národního výboru v Hostivici, která se konala v pátek, 
dne 11. prosince 1953 o 20. hod. v zasedací síni MNV. 

 
Přítomno bylo: 20 členů MNV. 
Schůzi předsedal a ji řídil předseda MNV Štěpán Arnold. 

 
Pořad jednání: 

Předseda MNV s. Štěpán Arnold zahájil tuto schůzi o 20.15 hod. a uvítal přítomné. Po 
zahájení předal slovo škol. referentu s. Staňkovi, který měl proslov k výročí čsl. sovět. 
smlouvy a na ukončení měsíce čsl. sovět. přátelství. 

V dalším pak bylo předáno čestné uznání navrátivšímu se příslušníku čsl. armády 
s. Ant. Sazimovi. 

1. Zápis ze schůze minulé byl přečten a po projednání jednomyslně schválen. 
Zpráva o projednání úkolů daných plénem: 
Soudr. Zikán, tech. referent sděluje, že o vodoprávní řízení bylo již zažádáno. 
Předseda vysvětlil řízení ohledně úpravy krámu na bytovou jednotku.  
Soudr. Hošek podal vysvětlení o získání dopravního prostředku. 
Soudr. Staněk podal vysvětlení o získání vody do školy. Byl u obou ČSSS, avšak 

nedostal potahy a voznice. Jednal na KNV a ONV ohledně investic na prohloubení studny. 
S. Tampír k tomu navrhuje, aby než se přikročí k podobným pracem, byl proveden řádný 
odborný průzkum. 

Soudr. Jiří Šimůnek ohledně hřbitova sdělil, že pro pokročilou dobu nebylo možno 
prováděti nátěry a že potřebné práce mohou býti provedeny až v příštím roce. Soudr. 
Sláma při tom urgoval zřízení výklenků pro urny. Referent s. Šimůnek žádal obnovení 
hřbitovní komise a soudr. Volf při tom urgoval svoje členství ve hřbitovní komisi. 

2. MNV vzal na vědomí zprávu tech. referenta o výstavbě rodinných domků a usnesl 
se jednomyslně, aby k tomu účelu byl použit obecní pozemek čk. 377 kú. Litovice, získaný 
z revise první pozemkové reformy. Ku stavbě bude pozemek odprodáván postupně, 
žadatelům, kteří prokáží, že obdrží státní půjčku, za cenu Kčs 8,– za jeden čtvereční sáh, 
mimo přirážky na práce geometrické a projekční. 

3. Zprávy stálých komisí. Soudr. Tampír podal dosti podrobnou zprávu činnosti stálé 
zemědělské komise a podal návrh, aby zástupci STS byli svoláni na pohovor, protože 
s prací STS nemůžeme býti spokojeni. Dále podal návrh, aby pro spolupráci byli získáni 
aktivisté přímo z pracovišť, čímž by se práce komise daleko zlepšila. 

Ostatní komise dosud schůzi neměly, tedy zprávy podány nebyly.  
Po té provedena podrobná rozprava o činnosti stálých komisí, kde jejich význam 

a poslání vysvětlil pak soudruh předseda i tajemník. Soudr. tajemník ve svém referátě se 
dotkl i celkové činnosti MNV. Rovněž jednotliví referenti podali svoje připomínky 
a vysvětlivky činnosti stálých komisí. Předsedové stálých komisí pak přislíbili, že budou 
svolávati schůze svých komisí, aby pak jejich činnost se mohla rozvíjeti. 

4. Různé. 
Předseda oznámil, že MNV byly uloženy úkoly pro zimní kampaň. Jde v prvé řadě 

o vývoj JZD. Úkoly budou projednány a rozpracovány radou MNV. 
b) Předseda dále oznámil, že na schůzi ONV byl informován o tom, že koupaliště na 

Břvech bylo převzato Lázeňskou a rekreační službou hlav. města Prahy. O tomto předmětu 
se pak rozvinula široká debata, jíž se zúčastnil správce OB, který žádal, aby koupaliště bylo 
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přiděleno OB. Po různých vývodech byl schválen návrh s. Pšeničky, doplněný výkladem 
s. Ing. Hakla a Nejedlého, aby koupaliště bylo předáno Pražské rekreační službě, která se 
musí zasaditi o řádnou úpravu okolí i o zřízení bezprašné silnice na Břvech. 

c) Projednávána otázka správy Dělnického domu. Rovněž zde byla provedena 
dlouhotrvající debata, do které zasáhli s. Charvát, který poukazoval na velké udržovací 
náklady v Děl. domě, dále s. Novák, Staněk, Sláma, Pšenička a Zikán. Schválen byl návrh 
s. Hoška, aby rada MNV byla pověřena dalším jednáním o převzetí Dělnického domu do 
správy MNV. 

d) Soudr. Podhorová připomíná, že je nedostatek vody a že v Potoční ulici je studna, 
na kterou si činí nárok p. Kostka, který tam stávající pumpu uzamyká. Rada MNV přešetří 
tuto záležitost. 

e) Zdrav. referent seznamuje členy MNV se stavem jeslí, a protože je tam potřeba 
uklízečky, navrhuje, aby na místo uklízečky byla přijata s. Josefa Kletečková. Návrh byl 
schválen. 

f) Soudr. Krejčík připomněl, že v obci je kritický stav, pokud jde o zásobu vody 
k hašení, a žádá prozkoumání nádrží. Tech. referent sdělil, že ONV byl již požádán 
o vyslání odborného znalce. 

g) Soudr. škol. referent a s. předseda pak hovořili o přestěhování mateřské školy. 
h) Soudr. Hájková měla připomínku o veřejném světle a o hřišti, dále o odevzdávce 

sádla. 
ch) Soudr. Staněk žádá, aby do příští rady byl zavolán vedoucí družstva Jednoty 

s. Jan Šimůnek. 
i) Soudr. Míšek připomíná, že je třeba omeziti dětské návštěvy v biografu aspoň 

u dětí předškolních, v zájmu zdravotním. Věc předána zdravotnímu referentu. 
V závěru schůze provedl zhodnocení soudr. tajemník Kletečka, který připomněl, že je 

prvořadým úkolem MNV zajistiti zemědělskou výrobu. Dále pak oznámil, že na jaře budou 
konány volby do Národních výborů. 

Písní práce byla pak tato schůze o 11.15 hod večer ukončena. 
 

Zapsal: 
Čížek 

 Předseda: 
 

Členové:  Tajemník: 
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Zápis 
o řádné schůzi plena MNV v Hostivici, která se konala v pátek, dne 22. ledna 
1954 o 20. hod. v zasedací síni MNV. 

 
Přítomno 21 členů MNV a 21 ostatních občanů, členů MAVNF, měst. výboru KSČ a j. 
Schůzi řídil s. Štěpán Arnold, předseda MNV, který uvítal všechny přítomné a oznámil, 

že schůze byla svolána za účelem projednání návrhů zákonů o národních výborech. 
Za ONV byl přítomen s. Jaroslav Pachman, tajemník ONV. 

 
Pořad jednání: 

1. Po zahrání „Internacionály“ zahájil tuto schůzi s. předseda a v úvodním projevu 
osvětlil význam projednávaných návrhů a podal přehled činnosti MNV od r. 1945. Při tom 
porovnal některé skutečnosti zapsané v zápisech býv. obec. zastupitelstva se skutečností 
dnešní. 

2. Soudr. Jaroslav Pachman podrobně podal výklad k předloženým návrhům. 
Jednotlivé připomínky a diskuse byly pak projednány podle Zprávy, která činí součást 
tohoto protokolu. 

3. Protože odchodem s. Zikána uvolnilo se místo v radě a funkce referenta pro 
výstavbu, usneslo se plenum MNV jednomyslně, aby na toto místo byl zvolen 
s. Ing. K. Hakl. 

Tím pořad jednání vyčerpán a předseda za zazpívání Písně práce schůzi tuto 
o 23. hod. ukončil. 
 

Zapsal: 
 

 Předseda: 
 

Členové:  Tajemník: 
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Zápis 
o veřejné schůzi MNV v Hostivici, která se konala dne 4.2.1954 v Dělnickém 
domě v Hostivici II, za účasti asi 300 občanů. 

 
Přítomno bylo 26 členů plena MNV, za ONV s. Jaroslav Pachman, s. Josef Křivonoska 

a s. František Novák. 
Schůzi zahájil o 20.30 hod. s. Krejčík, později řídil schůzi předseda MNV s. Štěpán 

Arnold. 
 

Pořad jednání: 
1. Soudr. předseda MNV seznámil všechny přítomné s přehledem prací a investic, jež 

v naší obci byly vykonány od r. 1945 až do doby dnešní. Zhodnotil dále úspěchy 
pracujícího lidu v prvé naší pětiletce a podal stručný výklad zákonů o národních výborech. 

2. Rozprava k zákonům: 
1. Soudr. Pšenička měl připomínku k § 24 – zrušení referentského systému. 
2. Soudr. Červenka hovořil v diskusi o kulturním domě a o stavbě sportovního 

stadionu. 
3. Soudr. Kletečka měl připomínku k §u 10. 
4. Soudr. Morštejn Josef hovořil o organisaci schůze MNV, která má kriticky hodnotiti 

práci všech funkcionářů, a dožaduje se, aby připomínky k zákonům byly podány až po 
referátě s. Pachmana. 

5. Soudr. Červenka na jeho projev pak má připomínku o diktátorství na MNV, kdy 
s. Morštejn vymáhal přidělení poukazu na oděv pro jistého občana slovy: dáte nebo ne! 
Tuto záležitost s. Morštejn pak vysvětlil. 

6. Soudr. Blätterbauer poukázal ve svém projevu na směrnici vlády, které nám jasně 
ukazují, jak máme vytvářet svůj život. V nových zákonech pak zdůraznil kolektivnost 
rozhodování. 

7. Soudr. Kratochvíl mluvil pak o jeslích a mateř. škole I a o nedostatku vody, této 
diskuse se zúčastnila rovněž s. Kunová. 

8. Soudr. Vevera připomněl, že je třeba se obrátiti k projednávání návrhů zákonů, 
a měl připomínku, že právě tyto zákony nám mají pomoci, aby obec byla spravována 
a budována za účasti všech občanů. 

9. Soudr. Podhorová měla připomínku o činnosti člena v obvodě podle §u 13 návrhu. 
Soudr. Pachman, zástupce ONV učinil závěr diskuse k návrhům zákonů, podal 

podrobnější vysvětlivky a dodal, že dnešní návštěva občanů svědčí o zájmu občanstva na 
práci MNV. 

Různé: 
a) Soudr. Černá podala veřejnou stížnost na to, že byla propuštěna ze zaměstnání ze 

zdejší pekárny. Soudr. Pachman jí pozval na prac. odd. ONV, kde věc bude vyřízena. 
b) Soudr. Morštejn se opět vrací k návrhům zákonů o NV, říká, že měla být 

provedena kritika na zprávy k zákonům, a žádá provedení kritiky práce tajemníka – 
zejména jeho osoby, pokud tajemníka zde dělal. Sděluje, že nebyl povolán nikam na 
instruktáž a že instruktáže tajemníků ONV Praha západ byly nedostatečné a že se nikdo 
o ně nestaral. Postrádá v tisku zprávy, že se o tajemnících nikde nemluví a že by měl 
o tom uvažovat okresní sekretariát KSČ a ONV. 



PRAMENY K HOSTIVICKÉ HISTORII – řada N – svazek č. 3 
Kniha zápisů o schůzi pléna Místního národního výboru Hostivice 1950–1954 62 
 

 

 

Soudr. Novák a Pachman pak krátkým projevem uzavřeli celkovou diskusi, načež 
předseda MNV, po zazpívání Písně práce, prohlásil schůzi o 23. hod. za ukončenou. 
 

Zapsal: 
Čížek 

 Předseda: 
 

 Tajemník:  
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Zpráva 
ze zasedání místního národního výboru o projednání návrhů zákonů 
a o přípravě veřejné schůze.96 
 
Okres: Praha západ 
Obec: Hostivice 
 
Den a hodina zasedání: 22.1.1954 – 20 hod. 
Referent (jméno a bydliště referenta, funkce): Jaroslav Pachman, tajemník ONV 
 

I. 
Zasedání se zúčastnilo 21 členů MNV, 21 ostatních občanů. 
Diskutovalo členů MNV 6, ostatních občanů 16. 
 

II. 
Bylo podáno: 
a)  připomínek k návrhům zákonů o národních výborech, 
b) 5 připomínek a návrhů k činnosti MNV (ONV, KNV) 
c)  jiných připomínek a návrhů 
Poznámka: 
Předseda MNV zajistí, aby připomínky a návrhy byly věrohodně a výstižně zapsány a to s jedním průpisem, 
který předá po zasedání referentovi. 
 

III. 
Stručné a výstižné zhodnocení průběhu veřejné schůze, její přípravy a průběhu diskuse: 

Schůze byla podnětná. Diskusní příspěvky svědčily o zájmu návrhů zákonů 
o národních výborech a o práci MNV vůbec. Členové plena MNV, pokud nebyli ve službě, 
se zúčastnili všichni. 
 

IV. 
Obsah připomínek a návrhů: 
Zaznamenejte připomínky: 
1) k návrhům zákonů, 2) k činnosti MNV (ONV, KNV), 3) jiné připomínky a návrhy. 
ad 1.) nebylo návrhů, 
ad 2.) jak se bude volit vedoucí referent, referátu či správy a jak bude jeho odpovědnost. 

(§§ 24 a 25.) 
     
  zda je slučitelné, aby člen NV byl zároveň zvolen přednostou správy. 
     
  zda MNV bude moci k ulehčení některých úkolů vydati nařízení (viz § 9) bez 

schválení nadřízeného orgánu. 
     
  zda tajemníci budou voleni a jaký bude jejich poměr zaměstnanecký. 
     
  jaký je rozdíl v pravomoci mezi vedoucím úřadu, referátu či oddělení a voleným 

tajemníkem. 

                                                 
96  Vyplněný cyklostylovaný formulář 
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  připomínky, že bude nutno zlepšit práci stálých komisí a všech členů MNV, bude 

zainteresováno daleko více občanů na správě obce. 
     
  protože MNV stane se řídícím aparátem v obci, bude třeba, aby členové se stále 

školili a učili, aby znali všechny problémy v obci a mohli všechny otázky i úkoly 
kladené stranou a vládou svým voličům v obvodě vysvětliti. Tím nastane vzájemné 
soutěžení o nejlepšího člena MNV. 

     
  schvaluje se kolektivní rozhodování, které zaručuje spravedlivější vyřizování. 
     
  dotaz o přezkoušení usnesení nižších orgánů (§ 10). 
     
  dotaz o poměru okresního výboru k městskému výboru ve větších obcích (viz 

Kladno), dotaz, proč jsou městské a místní výbory, proč se rozděluje národ na 
město a vesnici. 

     
  dotaz o podřízenosti jak orgánům vyšším, tak i MNV a lidu. 
     
  dotaz o financování úkolů uložených MNV v § 7. Mnoho úkolů, avšak finanční 

zajištění žádné. Když se MNV starají o vybírání daní a dávek, ať také mají možnost 
event. přebytků hospodaření použít ve prospěch zvelebení obce a různých zařízení. 

    
Všechny dotazy, připomínky a otázky byly dobře vysvětleny a zodpovězeny. 
 
 

Zajištění agitace pro veřejnou schůzi občanstva dne 4.2.1954 
 
Akci bude řídit MNV. Zodpovídá předseda a tajemník. 
Obec je rozdělena na 60 úseků, pro které budou určeny dvojice z řad členů 

a funkcionářů z výborů složek NF a MNV. 
Předsedové složek budou svoláni na schůzi dne 27.1.1954 l instruktáži. 
Pozvání bude provedeno osobní agitací za pomoci zvacích listin agitačními dvojicemi, 

aby veřejná schůze 4. února 1954 v Dělnickém domě byla masově navštívena. 
Místní rozhlas bude denně vysílat vhodné a srozumitelné propagační informace 

k zákonu o NV. Za to odpovídá s. Staněk. 
Zveřejněním  návrhů zákonů byl v obci vzbuzen dosti živý zájem a občané o tom při 

různých příležitostech (v obchodě a pod.) diskutují a předpokládá se, že veřejnou schůzí 
bude zájem ještě více podnícen. 

Skončeno a podepsáno. 
 
Čížek, Kletečka Ant., Arnold Š., […], Vaněk Jan, Krejčík V., Pachman 
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Zpráva 
o veřejné schůzi (schůzi v závodě, úřadě, čtvrti, a p.) občanstva v Hostivici 
svolané k projednání návrhů zákonů o národních výborech.97 
 
Okres: Praha západ 
Obec: Hostivice 
Den a hodina zasedání: 4.2.1954 – 20 hod. 
Referent (jméno a bydliště referenta, funkce): Jaroslav Pachman, tajemník ONV 
 

I. 
Svolavatel schůze (MNV, závodní rada a j.): MNV Hostivice 
Kde se konala schůze: Dělnický dům 
Schůze se zúčastnilo 300 osob. 
Diskutovalo 14 osob. 
 

II. 
Bylo podáno: 
a)  připomínek k návrhům zákonů o národních výborech, 
b) 3 připomínek a návrhů k činnosti MNV (ONV, KNV), 
c) 11 jiných připomínek a návrhů. 
 

III. 
Stručné a výstižné zhodnocení průběhu schůze, příp. zvláštních okolností: 

Schůze byla dosti četně navštívena, diskuse slabá, zhodnocení referentem ONV 
dobré. 
 

IV. 
Obsah připomínek a návrhů: 
Zaznamenejte připomínky: 
1) k návrhům zákonů, 2) k činnosti MNV (ONV, KNV), 3) jiné připomínky a návrhy 
ad 1)  
ad 2) k činnosti o stavbě stadionu – vysvětlil předseda, 
 k činnosti MNV – nátlak na rozhodnutí komise tajemníkem Morštejnem, 
  připomínka, že je správné, že rozhodování jednotlivce je nahrazováno 
rozhodováním kolektivním. 
ad 3) § 24 zrušení ref. systému, v jakém vztahu bude zaměstnanec k radě a jak tito 
budou odpovědni, 
 o struktuře voleb – správ. aparát bude třeba odborníků a rovněž tak ve volených 
orgánech, 
 kolektivní rozhodování a podávání zprávy rady, každý měsíc MNV, 
 připomínky o mateř. škole a jeslích, 
 připomínky o nedostatku vody, 
 o stravování dětí ve škole a o sociálních podporách, 
 o volitelnosti a odvolání členů MNV, 
 o vyřizování podání do 14 dnů, 
  proč je rada 6.členná – sudé číslo – jak se rozhoduje při rovnosti hlasů, 
  § 13 – činnost členů NV ve voleb. obvodech. 
                                                 
97  Opět vyplněný cyklostylovaný formulář 
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Hostivice – Litovice. 
 

Přehled 
prací od r. 1945 do r. 1949 prováděných za pomoci dobrovolných pracovníků. 
 
Název: Náklad: 

Ideální: Skutečný: Rozdíl: 

Útulek, nyní mateř. škola 300 209 91 

Požární nádrž v Jenečku 268 110 158 

Dlažba ulic na Břvech 189 84 105 

Kanalisace u Děl. domu 43 10 24 

Silnice v Jenečku 60 35 25 

Koupaliště 15  15 

Poradna pro matky a děti 10 5 5 
 

Různé drobnější akce nejsou uvedeny. 
 
Dne 11.1.1954 
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Hostivice I. 
 

Přehled 
prací od r. 1945 do r. 1949 prováděných za pomoci dobrovolných pracovníků. 
 
Název: Náklad: 

Ideální: Skutečný: Rozdíl: 

Novostavba hřbitova a příjezdní cesty 
ku hřbitovu 

1 825 1 250 575 

Rekonstrukce radnice a okolí 1 545 1 140 405 

Odvodnění a zkanalisování úseku  
podél státní silnice v délce 339 m  
od čp. 237–20, včetně obrub 

116 68 48 

Oprava cesty k Peterk. mlýnu 20 8 12 

Stavba schodů k nádraží a zřízení mostu 
přes potok 

210 127 23 

Silnice ke škole 45 30 15 

Palouky – elektrisace 53 31 22 

Různé drobnější akce nejsou uvedeny 

Rozhlas – rozšíření, zesílení 50 40 10 
 
Dne 11.1.1954 
 
Podklady pro volební agitaci v r. 1954  98 
 

                                                 
98  Poznámka ručně tužkou 
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Hostivice. 
 

Přehled 
prací u veřejných staveb, od r. 1945, kde pomáhali dobrovolní pracovníci. 
 
Název Hodnota díla Hodnota dobrov. 
  prac. hodin a p. 
Sokolovna 2 000 800   
Dělnický dům – přístavba 300 50 
 

Přehled 
ostatních investic, placených ze státního rozpočtu. 
 
Škola – ústřední topení cca 500 000,– 
Škola – kanalisace, vodovod 300 000,– 
Školní kuchyně 150 000,– 
Jesle 300 000,– 
Zvláštní škola 20 000,– 
Náhradní třídy pro hlav. školu 225 000,– 
Zařízení obřadní síně 25 000,– 
 
 
Dne 11.1.1954 
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Přehled 
práce ostatního socialistického sektoru v obci Hostivice  
ku dni 4.2.1954. 
 
Československé státní statky Hostivice II Litovice: 

Stavba drůbežárny 
Stavba vepřince 
Stavba teletníku pro studený odchov telat 
Stavby dvou obytných domů pro zaměstnance s moderními byty 
Úpravy bytových jednotek ve starých domech 
 

Českoslov. státní statky Hostivice I 
Úpravy byt. jednotek 
 

Cihelna 
Rozšíření provozní budovy 
Úpravy starých byt. jednotek 
Novostavby dvou bytových domů pro zaměstnance s moder. byty 
 

Mlékárna 
Rozšíření provozních prostředků – různé přístavby 
Novostavba dvou obytných domů pro zaměstnance 
 

Továrna 
Rozšíření provozních místností 
Nástavba domu – zřízení bytových jednotek pro zaměstnance 
 

JZD 
Novostavba kravína 
Zřízení drůbežárny, vepřince a jiné úpravy 
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Místní národní výbor Hostivice, okres Praha západ 
 

Záznam 
sepsaný dne 13.1.1954 o různých usneseních obecních orgánů z I. republiky. 
 
4.10.1919 Na žádost, aby byla poskytnuta nějaká podpora dětské nemocnici, byla 

nakonec schválena a udělena podpora 10,– Kč. 
13.12.1919 Žádal ve schůzi občan Pechlát, aby byla zavedena polévková akce pro chudé 

děti, což nebylo schváleno, jelikož za stávajících poměrů není na takové věci 
úhrada 

16.6.1920, 4.9.1920, 5.5.1921 
Jednalo obecní zastupitelstvo o odstranění sochy Jana Nepomuckého 
a kromě toho v několika schůzích rady. Bylo o tom popsáno 5 stránek zápisu 
– o hmotě neživé, – zatím co dne 

19.3.1923 byl učiněn o člověku tento krátký zápis: Schválení nákladů za přistěhování 
V. Novotnýho v Budyni n. Ohří. Jmenovaný byl soudně vystěhován a jeho 
nábytek poslán na domov. obec. Až dosud výdaje činí 674,–. Bude 
provedeno šetření, zda vystěhovaný může výdaje nahraditi. 

3.10.1924 Sociální úřad hl. města Prahy oznamuje, že soudně vystěhovaného Fr. Ne
kvapila ubytoval v baráku i s jeho rodinou. Výlohy činí Kčs 15,– denně. 
Schváleno, že zdejší občan ho přijme do práce, až jaké o něm získá 
informace. 

Rok 1930 Volby. Při vylepování volebních plakátů bylo stříleno po příslušnících strany 
KSČ. I když pachatel čin před okresním soudem v Unhošti přiznal, byli 
fašistickým soudem odsouzeni příslušníci strany KSČ. 

22.12.1931 Oznamuje ve schůzi rady pan starosta K. (Kalina), že pro oba strážníky došly 
obušky po 45 Kčs. Usneseno obušky zaplatit a tím schůze byla skončena. 

27.5.1932 Schůze obecní rady. Na pořadu je žádost Klárova ústavu slepců, který žádal 
finanční příspěvek cestou milosti. Usneseno poskytnouti almužnu Kčs 10,– 

25.4.1935 Dále byl na pořadu dotaz, zda bude nějaká práce pro nezaměstnané. 
Rozhodnuto, že práce by bylo dost na zvelebení obce, ale nebylo finanční 
úhrady. 

11.7.1938 Pohřbením a zaopatřením Jos. Žihly vznikly obci výdaje, které byly dle 
usnesení rady odepsány z chudinského fondu. 

22.7.1938 Žádá Kyliesová, která má 4 dítky a manžela na vojně a je úplně bez 
prostředků, o výpomoc. Po delší diskusi byl navržen příspěvek 50,– Kč. 

23.2.1939 Žádost Fr. Šurana o povolení, aby jeho dcera provdaná mohla s ním bydlet 
v jednom bytě. Bylo zamítnuto a vydáno nařízení, že všichni zletilí příslušníci 
rodin, kteří bydlí v chudin. bytech, musí se do 31. března vystěhovat, jinak 
jim bude vyměřena činže. 
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Zpráva 
pro volební agitaci v roce 1954. 
 
Porovnání v péči o dítě: 
V roce 1910 narodilo se v naší obci celkem  106 dětí. 
Z toho zemřelo ihned do roka 22 dětí, tj. 20 %. 
V dalším půl roce zemřelo 5 dětí, 
celkem tedy do 1 a půl roku po narození 27 dětí ze 106 dětí, t. j. 26 %. 
 
Po ruce máme úplná data z roku 1952. V tomto roce se narodilo v naší obci 77 dětí, z nich 
zemřely v době do 1 a půl roku po narození 2 děti, tj. 2,7 %, tedy necelých 3 %. 
 

Když to porovnáme, zjistíme, že dnes je úmrtnost dětí poměrně malá proti létům 
dřívějším. Když vybereme léta první republiky, je to podobné a v létech krise úplně 
katastrofální. 

Úmrtnost dětí za nynějšího režimu jest snížena proto, že se věnuje velká a nebývalá 
péče našim dětem. Vezměme zřízení dětské poradny v naší obci, prenatální poradny pro 
těhotné ženy a zřízení zdravotního střediska se záchrannou službou. Tyto věci u nás dříve 
nebyly. Ku zdraví dětí přispívají dále jesle, mateřská škola, pravidelné prohlídky dětí, 
ochranné očkování, letní prázdninové osady dětí atd. 
Dne 7.1.1954 Matrikář: 
  Čížek 
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Zápis 
o neveřejné schůzi MNV v Hostivici, která se konala v pátek, dne 12. března 
1954 o 20. hod. v úřadovně MNV v Hostivici 
 

Přítomni: předseda MNV Štěpán Arnold, 
 tajemník MNV: Antonín Kletečka, 
 členové plena MNV – 20 dle listiny přítomných, 
 zapisovatel: Václav Čížek, 
 instruktor ONV: s. František Novák. 
Schůzi zahájil o 20.15 hod. předseda MNV a uvítal všechny přítomné. 
 

Program: 
1. Vyřízení dotazů a odpovědí z poslední plenární schůze MNV v Dělnickém domě. 

Bylo konstatováno, že všechny otázky byly zodpovězeny ihned na místě. 
2. Zajištění veřejné schůze občanstva na den 25.3.1954. Bylo usneseno, že budou 

utvořeny dvojice z členů MNV a Výboru žen a z osob, které určí Národní Fronta. Agitaci 
zajistí předseda s tajemníkem. 

3. Projednání nového volebního zákona. Instruktor ONV soudr. Frant. Novák 
podrobně seznámil všechny členy se zněním zákona, se vztahem k volebním zákonům 
v zemích kapitalistických a vzhledem k volebním zákonům za I. republiky. Po jeho referátě 
byla provedena rozprava a vysvětleny tyto otázky: 

S. Majer – jaké je funkční období; jak bude člen MNV odvolán, když nepřijme funkci 
Čížek – co je to mandátní komise 
Kandlerová – otázka o stálých komisích 
Šimůnek – resignace pro nemoc (doplň. volba) 
Čížek – kdy budou volby 
Majer – zda může kandidovat ve 2 obvodech 
Pšenička – jeden kandidát může býti zvolen ve dvou obvodech, kde bude zvolen 

(tam, kde kandiduje) 
Navrátilová – kdo bude sestavovati Výbory žen 
Soudr. Novák pak úhrnně odpověděl na všechny dotazy a připomněl, že je nutno, 

aby MNV a všichni jeho členové si připravili akční plán pro příští volební období. 
 

Různé: 
Schválen pamětní spis a podepsán všemi přítomnými, který bude zaslán Vládě 

československé republiky, pokud jde o zřizování kanalisace v naší obci. 
Soudr. Podhorová připomněla, že je špatně proveden svod vody ze silnice u domu 

čp. 134/I.99 Bude zakročeno u silniční správy. 
Soudr. Kandlerová měla připomínku, že by bylo třeba vyčistit nádrž u mlýna, kde je 

vlastně jenom bahnisko.100 
Soudr. Navrátilová sdělila, že ku stížnosti MNV byla konána komise, aby na nádraží 

prohlédla čekárnu. K tomu měla také připomínku s. Kandlerová. 
Mezi jednání se dostavil Josef Koukal z Litovic a požádal MNV o přidělení vhodnějšího 

bytu. 

                                                 
99  Ul. Čsl. armády 
100  Nádrž byla zrušena 



PRAMENY K HOSTIVICKÉ HISTORII – řada N – svazek č. 3 
Kniha zápisů o schůzi pléna Místního národního výboru Hostivice 1950–1954 73 
 

 

 

Na podanou připomínku bude zakročeno u ČSSS a Mlékárny, aby čistily chodníky 
podél svých majetků. 

Tím pořad byl vyčerpán a předseda schůzi o 23.15 hod. ukončil. 
 

Zapisovatel: 
Čížek 

 Předseda: 
 

Ověřovatelé:  Tajemník: 
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Zápis 
o veřejné schůzi občanů, která se konala dne 25. března 1954 v Dělnickém 
domě v Hostivici II Litovicích za účasti asi 550 osob. 

 
Schůzi řídil předseda MNV s. Štěpán Arnold. 
Za ONV byl přítomen s. Pachman Jaroslav a Novák František 
Předseda MNV po zahájení oznámil, že dnes bylo slavnostním způsobem otevřeno 

agitační středisko v hale MNV, a poděkoval přítomným hudebníkům, kteří tam hráli a kteří 
i dnes tady občanům zdarma vyhrávají. Začátek schůze tedy byl ve znamení dobré nálady. 

V zahajovacím proslovu, který je v příloze přiložen, osvětlil předseda dřívější způsob 
voleb a s. tajemník Kletečka pak seznámil občany s počtem volebních komisí a s volebními 
obvody. 

Soudr. Pachman pak vysvětlil zákony o volbách do NV, a to způsobem velmi 
náležitým, jednoduchým a srozumitelným. 

Diskusi zahájil s. Novák, který podal k výkladu ještě některé připomínky. 
Morštejn Josef pak měl příspěvek o významu voleb, o spolupráci s kandidáty a se 

stálými komisemi. 
Vodolán Ant. ze Břvů měl připomínku, že prý s. Novák jako předseda JZD 

neuskutečnil to, co měl udělat, postarat se o odvodnění pole na Břvech, které prý je teď 
zatopeno. Dále měl dotaz, zda pensistům v JZD pracujícím se bude pense strhávat. 

Psohlavec měl připomínku o škrtání kandidátů a o úkolech volební komise. 
Přibyl – o připisování kandidátů. 
Dusík Oldř. – zda se musí k volbě dostaviti. 
Vimmer – o volbě nemocných osob. 
Psohlavec – že volební komise obvodní má zajistiti přítomnost při volbě všech osob. 
Saidl – dotaz o volebních průkazech. 
Mikota – dotaz o více kandidátech na kandidátkách. 
Blätterbauer – připomínku, v jakém mezinárodním ovzduší se budou volby konat a že 

postoj k volbám je i postojem za udržení světového míru a aby se ukázala jednotnost 
voleb. 

Soudr. Pachman pak vysvětlil jednotlivé připomínky a dotazy, čímž debata 
o volebních zákonech byla skončena. 

Pak podal předseda zprávu o kanalisaci a vodovodu, jak jsou v příloze uvedeny, 
načež schůzi o 23. hod. ukončil. 

 
Zapsal: 
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Veřejná schůze 25.3.1954. 
Zahajovací proslov předsedy. 

 
Vážení přátelé, vážené soudružky a soudruzi! 
Zahajuji dnešní veřejnou schůzi občanů, která je svolána za účasti Národní fronty 

a kde se seznámíme v prvé řadě s volebními zákony do národních výborů a kde projedná
me ještě některé jiné věci a Vaše připomínky. 

Vítán i zástupce ONV s. Pachmana. 
 
Vážení přítomní! 
Denně se uvědomujeme všichni, jak se celý svět kolem nás mění, jak ze starého 

vyrůstá nové, jek dochází k převratným změnám v organisaci států i obcí. Všechno je ve 
stálém vývoji. Ve vývoji jsou zákony celé lidské společnosti i zákony, které si lidstvo dává. 

I v našem správním aparátě dochází k značným změnám, které se budou dotýkati 
téměř každého občana. Porovnáme li vývoje našich národních výborů, nutno začíti 
s kroměřížským sněmem, kde byly prvně u nás proklamovány, aby hájili věc čistě národní. 
V roce 1918 utvořené národní výbory byly nadějí dělnické třídy, že bude utvořena 
socialistická republika, po které dělnictvo volalo. Avšak protože zde nebylo pevné revoluční 
strany, podařilo se buržoasii tyto národní výbory, tvořené dělnictvem, brzy odstraniti. Pak 
se setkáváme s národními výbory, tvořenými za okupace v odbojové činnosti. A právě tato 
jejich činnost vztahující se na všechny vrstvy národa, tato jednotnost, byla pak drahým 
naším zesnulým presidentem s. Klementem Gotwaldem vybojována a zakotvena v košic
kém vládním programu a tím národní výbory všech stupňů se staly držiteli a vykonavateli 
veškeré moci ve státě, kterážto okolnost byla zakotvena i v ústavě 9. května. Až do června 
1945 byly v našich obcích správci veřej. klidu a pořádku revoluční národní výbory, jež byly 
pak vystřídány národnímu výbory, jichž zástupci byli zvoleni na veřejných schůzích občan
stva. To bylo paritní zastoupení všech 4 politických stran, ve stejném počtu členů v MNV. 
Po volbách v r. 1946 bylo zastoupení stran v NV podle počtu odevzdaných hlasů. Zde se 
pak projevila státu škodlivá politika zrádcovských stran, které připravovaly puč, jež však 
díky bdělosti dělnické třídy se jim nezdařil. 

Po skvělém vítězství dělnické a rolnické třídy v únoru 1948 dochází ke změně ve 
vývoji národních výborů. Nastává jmenování členů do MNV na základě veřejně projed
naných návrhů Národní Frontou. Nastává referentský systém, který i když měl určité klady, 
se celkově neosvědčil a proto dochází nyní k novému vývoji v sestavování národních 
výborů podle vzoru SSSR, kdy jsou všem voličům zaručena ta nejdemokratičtější práva 
volební, jakých dříve nebylo a nikde v kapitalistických státech není. 

A o tom nám zde poví a zákon vyloží s. zástupce ONV Pachman. 
 



PRAMENY K HOSTIVICKÉ HISTORII – řada N – svazek č. 3 
Kniha zápisů o schůzi pléna Místního národního výboru Hostivice 1950–1954 76 
 

 

 

Veřejná schůze 25.3.1954 
Zpráva o kanalisaci. 

Mezi úkoly, které byly pojaty při slučování obce a již dříve mezi dlouhodobé úkoly při 
výstavbě obce, bylo i odstranění otevřené a páchnoucí stoky v samotné obci Hostivice, 
t. zv. jenečského potoka. Protože končí i funkční období MNV, chceme vám všem říci, co 
v této věci bylo podniknuto. 

Jest pravdou, že v jenečském potoce neteče již řadu let žádná voda, a odborníci, 
které jsme na to pozvali, to přičítají periodickému suchu, jehož doba je mimořádně 
prodloužena. Do potoka jsou svedeny povrchové kanalisace a také jest tam vypouštěna 
z četných domů v Hostivici odpadová voda. To všechno přispívá k tomu, že tento potok se 
stává velkou hygienickou závadou v naší obci. 

Byla zde již celá řada komisí, bylo učiněno mnoho zákroků a intervencí jak u ONV, 
tak i u KNV a u krajského i okresního hygienika. Výsledek přesto zůstává stále stejný. Pro 
zakrytí potoka byly vypracovány plány a projekty, avšak vzhledem k naléhavějším úkolům 
při výstavbě naší vlasti nebyla naše obec s těmito návrhy do plánu pojata. 

Protože se zhoršuje i jakost vody v hradním potoce, která se má ještě zhoršiti 
výstavbou zamýšleného sídliště, a protože musí mlékárna značným nákladem provésti 
rekonstrukci nové čističky, taktéž i škola i ostatní zdejší podniky (vojen. správa, továrna 
a další), zaslal MNV podle svého plenárního usnesení pamětní spis vládě, aby tyto 
roztroušené a dosti nákladné investice jednotlivých podniků byly soustředěny a aby byla 
vybudována jedna, již definitivní čistící stanice pro celou obec s hlavní stokou, čímž by bylo 
všem rázem pomoženo. 

To sdělujeme občanstvu na četné jeho dotazy a poznámky, podané buď přímo, neb 
prostřednictvím členů MNV neb stálé zdrav. komise. 

 
Zpráva o vodovodu. 

Pokud jde o vodovod, podotýkáme, že nedostatek vody v našich studních i zpráva 
o tom, že Kladno jest již zásobeno vodou z Klíčavy, přimělo MNV k tomu, aby se opět 
zajímal o celou situaci v zásobování vodou. 

Když naše obec byla ještě u kladenského okresu, bylo nám sděleno, že jakmile 
Kladno dostane vodu z Klíčavy, že pro naše obce bude uvolněna kročehlavská vodárna 
u Hostouně, osada Břve pak měla býti napojena na Sobínský vodovod. 

Vodárenská služba v posledních letech doznávala stálých reorganisačních změn, 
takže to trvalo nějaký čas, než jsme zjistili, kdo vlastně má na starosti zásobování pitnou 
vodou. Nyní jest to Vodohospodářské rozvojové středisko v Praze I, kde na náš dotaz nám 
bylo sděleno, že v naší obci se počítá na zapojení na pražskou vodovodní síť, jakmile bude 
vybudován dostatečný vodní zdroj pro zásobování hlavního města Prahy vodou. 

To je úkol dlouhodobý a podle toho musíme se všichni přizpůsobit při hospodaření 
s vodou. S vodou musíme šetřit, i když v některé studni jest jí dostatek. 

MNV se usnesl, že bude dána do provozu studna v ulici Pelcově, která tam zahálí. 
Jakmile obdržíme patřičné čerpadlo, bude voda ve studni přezkoušena a studna pak 
otevřena. 

To byl rovněž úkol, o který se měl MNV starati, a podáváme Vám dnes při této 
příležitosti o tom tyto zprávy. 
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Zápis 
o veřejné schůzi MNV v Hostivici, která se konala v pátek dne 9.4.1954 
o 20. hod. v Dělnickém domě, za přítomnosti asi 500 osob. 

 
Schůzi předsedal a ji řídil předseda MNV s. Štěpán Arnold. 
 

Program: 
Akční plán MNV. 
Prohlášení kandidátů pro volby do národních výborů. 

 
Pořad jednání: 

Předseda MNV zahájil tuto schůzi o 20.30 hod. a uvítal všechny přítomné. Vyzval 
všechny přítomné kandidáty, aby zaujali vyhražená místa v čele sálu. 

Poté předseda MNV přednesl akční plán MNV, který je v příloze tohoto zápisu. 
K akčnímu plánu nebylo připomínek, kromě později pronesené připomínky s. Vilímkovou, 
která žádala, aby také skutečně úprava parku v Jenečku byla provedena. 

 
II. 

Prohlášení kandidátů: Soudr. tajemník přednesl vždy jméno kandidáta a jeho 
charakteristiku a soudr. předseda vysvětlil obvod, ve kterém kandiduje. 

Nejprve byl prohlášen kandidát do KNV, pl. Tondl, který se však omluvil, ježto je 
v nemocnici. 

Poté byli prohlášeni kandidáti do ONV takto: 
Pachman Jaroslav. 
K prohlášení tohoto kandidáta promluvil s. Červenka, ovšem nemluvil přímo 

o činnosti kandidáta, nýbrž se zaměřil na činnost ONV ve věci zamítnutí žádosti o povolení 
divadla „Zkrocení zlé ženy“, kteroužto hru chtěla sehrát OB v předvečer Mezinárodního dne 
žen a z těchto důvodů byla také ONV žádost zamítnuta, že se to pro tento den nehodí. 

Pak mluvil o JZD v Chýni o činnosti býv. předsedy MNV Doubravy, který prý způsobil 
hospodářské škody, využil ve svůj prospěch hasičského vozu, který prodal a peníze 
zašantročil, a že to zůstalo na okrese pod pokličkou. Prohlašuje Doubravu za škůdce 
národa. Pak měl ještě poznámku o textilu v Litovicích a o soudr. Černé, býv. uklízečce ve 
škole, a když to přednášel ve schůzi společ. výboru, tak prý mu s. Nohejl řekl, že jsou to 
nesmysle. Poukazuje pak na to, že se na okrese strejčkuje. Vyzývá pak všechny přítomné, 
aby podávali kritiku, že když se veřejně kritisuje, že je to dobře, když je to po straně, 
prohlašuje to za špatné. 

Věc vysvětlil soudr. předseda a pak s. Pachman, který přislíbil, že pokud jde 
o divadelní povolení, že věc u IV. referátu vyšetří, a pokud jde o Doubravu, že to byla věc 
MNV v Chýni, který je správním orgánem ve svém území. 

Novák František. 
K tomuto kandidátu měl připomínku pouze s. Červenka, aby když to vedl dobře ve 

zdejším MNV a v JZD, aby to poctivě dělal i na ONV. 
Broulová Antonie, nebylo připomínek, 
Pavel Karel, nebylo připomínek. 
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Kandidáti do MNV v Hostivici. 
1.) Hytych Miroslav, omluven směnou, námitek nebylo. 
2.) Hošek Václav – připomínka Křepelky, že chodil málo mezi lidi, nepřednášel 

výsledky porady MNV a rady MNV, jinak vědí občané, že dobře pracoval a agitoval pro 
založení SČSP. 

Vysvětlení podal s. předseda, který uvedl, že s. Hošek vždy hájil zájem břevských 
občanů až do krajnosti, a s. Hošek sám vysvětlil, že když byl na schůzi, tak že s. Křepelka 
byl na noční směně. 

Soudr. Beránek ještě měl k němu připomínku, že při zakládání Svazarmu, které 
s. Hošek prováděl, si počínal formou vnucovací a nařizovací a že je třeba v podobném 
případě volit formu přesvědčovací. 

3.) Tampír Karel, nebylo připomínek. 
4.) Bryndová Marie, nebylo připomínek. 
5.) Šíma Václav, nebyl přítomen, nebylo připomínek. 
6.) Čížek Josef, nebyl přítomen, nebylo připomínek. 
Všeobecnou připomínku podal s. Johanovský, že MNV měl zajistiti účast všech 

kandidátů, rovněž tak s. Polesná. 
7.) Procházka František, nebylo připomínek. 
8.) Nejedlý František, nebylo připomínek, omluven službou. 
9.) Feňáková Jaroslava, nebylo připomínek. 
10.) Staněk Jan, nebylo připomínek. 
11.) Kůželová Julie, nebylo připomínek. 
12.) Krejčík Václav: připomínku přednesl s. Nedbal Antonín, že s. Krejčík svými 

kádrovými posudky vraždí naší mládež a že jeho příbuzné dal špatný kádrový posudek. 
S. Beránek připomíná, že kádrové posudky mají být výchovným prostředkem. 

Soudr. Krejčík pak vysvětlil, že v daném případě mu není známo, kdo kádrový 
posudek na jeho příbuznou Kučerovou dělal, a žádal Nedbala, aby prohlásil, zda na 
kádrovém posudku viděl podepsaného jeho samotného, či spolu se členy komise, kterážto 
komise sama posudky zpracovává a také podepisuje. Na to nepodal s. Nedbal vysvětlení. 
Dále k tomu promluvili s. Fousek a s. Vaňková, kteří zdůraznili, že posudky musí býti 
podávány nekompromisně a pravdivě, a s. Eiman, který pak osvětlil přímou nekompromis
ní povahu s. Krejčíka. 

S. Míšek, který dříve pracoval mládeži, zdůraznil úlohu rodičů při výchově mládeže 
a prohlásil, že každý musí dostat takový posudek, jaký je. Jeho slova byla přijata 
potleskem. 

13.) Navrátilová Věnceslava, nebylo námitek. 
14.) Vojtíšek Antonín, nebylo námitek. 
15.) Lhotský Jiří, nebylo námitek. 
16.) Polívka František, nebylo námitek. 
17.) Boček Vincenc, nebylo námitek. 
18.) Hampl Josef, nebylo námitek. 
19.) Turecký Václav, nebylo námitek. 
20.) Beran Václav, nebylo námitek, nebyl přítomen, neomluvil se. 
21.) Ramešová Magdalena, nebylo připomínek, nebyla přítomna, neomluvila se. 
22.) Svoboda František, omluven nemocí. Doporučuje ho s. Červenka, který ho zná 

jako dobrého pracovníka a říká, že takových lidí by bylo třeba víc. 
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23.) Eiman Josef, měl připomínku s. Červenka, že on jako velitel požárního sboru je 
prudší povahy, že někdy vystřelí, že však se zasloužil o požární sbor. Soudr. Číha 
doporučoval, aby pracoval lépe, aby nebyl tak tvrdohlavý, jako v tom případě, když se 
nechtěl státi členem Místní požární ochrany. Bylo vysvětleno, že se již členem této jednoty 
stal. 

24.) Kratochvíl Jaroslav, nebylo připomínek, jen Červenka mu vytkl, že v organisaci 
KSČ mluvil proti Krejčíkovi, aby to řekl také zde. Soudr. Kratochvíl řekl, že věc si již 
osvětlil, a doplnil to také předseda organ. soudr. K. Horák, že věc již byla vysvětlena, když 
se s. Kratochvíl přesvědčil o správnosti. 

25.) Ing. K. Hakl, nebylo připomínek, byl omluven. 
26.) Fanta Jaroslav, nebylo připomínek. 
27.) Čermák Jaroslav, nebylo připomínek. 
28.) Horáková Vlasta, nebylo připomínek. 
29.) Kalaš František, nebylo připomínek. 
30.) Šmíd Josef, nebylo připomínek. 
31.) Slámová Marie, nebylo připomínek. 
32.) Arnold Štěpán, s. Červenka připomíná, že kandidát je dobrým pracovníkem, 

a doporučuje ho. 
33.) Podhorová Žofie, nebylo připomínek. 
34.) Šimůnek Jiří, nebylo připomínek. 
35.) Doskočil Václav, nebylo připomínek. 
36.) Lefler Bedřich, nebylo připomínek kromě s. Červenky, že je dobrým pracovníkem 

a tahoun, připomínka s. Vodolána, že je velký dobrák, že se na jeho dobrou vůli hřeší. 
37.) Votava Alois, nebylo připomínek. 
38.) Beránek Oldřich, nebylo připomínek. 
39.) Kletečka Antonín, nebylo připomínek. 
40.) Pšenička Václav, nebylo připomínek. Kandidát, který je finančním referentem, 

osvětlil vybírání dávky ze psů, což bylo vzato na vědomí 
Předseda pak učinil ještě dotaz, zda ještě nemá někdo nějaké připomínky buď ke 

kandidátům, nebo k akčnímu plánu. 
Promluvil s. Novák, že nebylo vážných námitek proti navrženým kandidátům a že je 

nyní na volebních komisích, aby své kandidáty ve volebních obvodech prohlásily. 
Připomněl, že nově zvolení členové MNV musí po svém zvolení dodržovat socialistickou 
zákonnost, a pak se ještě zmínil o otázce zemědělské. 

Soudr. Červenka k nám pak promluvil, aby kandidáti po svém zvolení měřili všem 
stejně a podle zásluh. 

Soudr. Číha pak měl ještě připomínku na s. Krejčíka, jako referenta pro věci bytové, 
že někdy je ostřejší. Proto říká, aby si každý uvědomil své chyby a tím že je mu také 
pomáháno k dobrému postoji. 

Nakonec s. Neužilová prohlásila ještě ku kandidátu Krejčíkovi, že prý ho všichni chválí 
a ona že poví, jak se choval za okupace. Za okupace prý se podle jejího tvrzení s. Krejčík 
radoval u nich v bytě z vítězství  Němců a měl prý vztek, když Rusové postupovali. Tento 
spor prý u nich vyvrcholil tak, že prý její manžel ho vyhodil z bytu a že se až spolu prali. 
Říká o něm, že je mstivý. 

Soudr. Krejčík prohlašuje, že to není pravda a že pí. Neužilovou bude žalovat pro 
urážky na cti. 
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Správně to zhodnotil s. Červenka i někteří ostatní občané, že pí. Neužilová měla 
s tímto přijít hned v r. 1945 a nikoliv až za 9 roků. Rovněž s. Eiman odmítá 9.leté žaloby 
a žádá, aby občané dnes, pokud něco mají na kandidáty, to zde hned oznámili, aby se pak 
zase nestalo za 3 roky, že někdo s něčím přijde. 

Po krátkém závěru pak předseda tuto schůzi o 23. hod. ukončil. Na rozchodnou byla 
zazpívána „Píseň práce“ a účastníci se rozešli domů. 
 

Zapisovatel: 
Čížek 

 Předseda: 
Arnold Š. 

Členové:  Tajemník: 
Kletečka Ant. 
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Zápis 
o druhé veřejné schůzi občanstva s kandidáty do NV, která se konala ve středu 
dne 14. dubna 1954 o 20. hod. v Sokolovně v Hostivici. 
 

Přítomno bylo asi 400 lidí. Schůzi řídil předseda MNV, zapisovatelem bal Václav Čížek, 
zaměstnanec MNV. 

Předseda MNV zahájil tuto schůzi o 20.20 hod. a uvítal všechny přítomné, zejména 
s. plk. Tondla. 
 

Pořad jednání: 
1) Především předseda MNV přednesl akční plán MNV v téže úpravě, jak byl 

přednesen na předešlé schůzi v Dělnickém domě. 
2) Prohlášení kandidátů: 
KNV: s. Pl. Jan Tondl, nar. 28.3.1907, původ. povolání zedník, nyní plukovník ČSA, 

bytem Praha 6, Dejvice, Vostrovská 47. 
Po jeho prohlášení přednesl s. Tondl svůj životopis a po skončení projevu ozval se 

potlesk, který svědčil o tom, že si s. Tondl získal rázem sympatie všech přítomných. 
Připomínek k jeho kandidatuře nebylo. 

ONV: Pachman Jaroslav, připomínek nebylo, 
 Novák František, připomínek nebylo, 
 Pavel Karel, připomínek nebylo, 
 Broulová Antonie, připomínek nebylo. 
MNV: Hytych Miloslav, bez připomínek, 
 Hošek Václav, bez připomínek, 
 Tampír Karel, bez připomínek, omluven, 
 Bryndová Marie, bez připomínek, 
 Šíma Václav, bez připomínek, 
 Čížek Josef, bez připomínek, 
 Procházka František, bez připomínek, 
 Nejedlý František, bez připomínek, 
 Feňáková Jaroslava, připomínka s. Pulce, kdo ji navrhoval, že Výbor Baráčníků 

nic neví. Rychtář Baráčníků rovněž potvrdil, že o tom také neví. Věc vysvětlil s. předseda 
a s. Hrzal, že kandidáty navrhuje Komise NF, a po připomínce s. Lhotského prohlásil 
s. Vápeník, že není nakonec rozhodující, kdo kandidáty navrhuje, ale to, že kandidát má 
chuť pracovati dobře. 

 Staněk Jan, bez připomínek, 
 Kůželová Julie, bez připomínek, 
 Krejčík Václav, soudr. Nedbal, který proti s. Krejčíkovi měl určité výroky 

v předešlé schůzi v Dělnickém domě, tyto plně odvolává. Podotýká, že odvolává vše, co 
nanesl, neboť se přesvědčil o tom, že s. Krejčík zmíněný kádr. posudek nedělal. Občanka 
Mrskočová sděluje, že s. Krejčík jedná arogantně, že jí skákal do řeči při jednání v byt. 
komisi. Občan Peška nanáší, že s. Krejčík je naprosto neoblíben jak u části členů KSČ, tak 
i u druhých občanů a že svojí práci prováděl špatně, že mu k soudu poslal špatný posudek 
a že nemůže býti volen a nemůže býti v čele. Kdyby prý měl svědomí a byl čestný, že by 
nezůstal kandidátem ani sám. Při tom občan Peška, že na schůze nechodí a že je jeho 
snad první veřejná schůze občanů, které se zúčastnil. Soudr. K. Slezák sdělil, že prý 
s. Krejčík přislíbil večer byt jeho švagrové a druhý den prý byt byl přidělen jinému. 
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Soudr. Horák obhajoval správně s. Krejčíka tím, že si sám nemůže dělat co chce. Pak 
promluvil s. pl. Tondl k otázce kádrové, jak se provádí kádrová politika, a kritisoval 
potlesk, který byl zvednut, když občan Peška pronesl poznámku o nějakém zákonu mlčen
livosti. Dále pak mluvila občanka M. Bechyňová, býv. zaměst. MNV, kde si stěžovala na to, 
že z MNV byla propuštěna a že na její dopis jí nebyla dosud dána odpověď. Věc stručně 
vysvětlil s. Kletečka, ku kterému pronesl její manžel Emil Bechyně poznámku, že jako 
tajemník je málo inteligentní, a připomínal, že prý tajemník nevydržel ani v cihelně a měl 
ještě některé osobní poznámky. Věc vysvětlil s. Arnold, že v cihelně s. Kletečka zaváděl 
nové normy, což se nelíbilo jeho spoludělníkům. K otázce s. Beránka, zda kádrové věci 
jsou tajné, poznamenal s. Závora, aby šel tedy k některému kádrovému referentu, aby mu 
jeho kádrový posudek ukázal.  

Soudr. Blätterbauer měl pak připomínky k akčnímu plánu a k tomu, aby se mluvilo 
o kandidátech a hledat vždy to, co nás spojuje. Soudr. Kandlerová měla poznámku, aby do 
NV se dali lidé dobří a že každý má říci to, co proti komu má. Soudr. Krejčík pak vysvětlil 
práci svého referátu, jak se v komisi provádějí kádrové posudky, o jednání byt. komise 
a zkrátka zcela podrobně vylíčil, že všechny věci řeší se vždy v kolektivu a nikdy že 
nerozhoduje on sám. Soudr. Houdek měl poznámku, že se nemohou dávat dobré posudky 
tomu, kdo se žádné práce nezúčastňuje. Diskusi k tomuto kandidátu uzavřel předseda 
zhodnocením jeho práce. 

 Navrátilová Věnceslava, bez připomínek, 
 Vojtíšek Antonín, bez připomínek, 
 Lhotský Jiří, bez připomínek, 
 Polívka František, bez připomínek, 
 Boček Vincenc, bez připomínek, 
 Hampl Josef, bez připomínek, 
 Turecký Václav, bez připomínek, 
 Beran Václav, bez připomínek, 
 Ramešová Magdalena, bez připomínek, 
 Svoboda František, bez připomínek, omluven, 
 Eiman Josef, bez připomínek, 
 Kratochvíl Jaroslav, bez připomínek , 
 Ing. Karel Hakl, bez připomínek, 
 Fanta Jaroslav, bez připomínek, 
 Čermák Jaroslav, bez připomínek, 
 Horáková Vlasta, bez připomínek, 
 Kalaš František, bez připomínek, 
 Šmíd Josef, bez připomínek, 
 Slámová Marie, bez připomínek, 
 Arnold Štěpán, bez připomínek, 
 Podhorová Žofie, bez připomínek,  
 Šimůnek Jiří, bez připomínek, 
 Doskočil Václav, bez připomínek, 
 Lefler Bedřich, bez připomínek, 
 Votava Alois, bez připomínek, 
 Beránek Oldřich, bez připomínek, 
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  Kletečka Antonín, soudr. Kandlerová měla připomínku, že jako tajemník má 
jednat s lidmi slušně. Jednalo se o výdej lístků na mimořádný prodej volného uhlí, což 
dodatečně vysvětlil s. Arnold, že bylo třeba, aby se na každého dostalo, a že pokud jde 
o navrhovatelku, bylo by přišlo do rodiny asi 4 poukázky. Soudr. Navrátilová měla 
poznámku ku Kandlerové, že napomíná jiného ku slušnému vystupování, sama však 
slušných vzorů nepoužívá. 

 Pšenička Václav, bez připomínek, omluven. 
Různé: 
Soudr. Horák K. měl připomínku k akčnímu plánu, ohledně úpravy ulice Broulovy 

a okolí a ohledně přemístění tlampače u kasáren. 
Soudr. B. Lefler připomněl, že příští rok bude tomu 10 let, co naše vlast byla 

osvobozena hrdinnou Rudou armádou, a že součástí oslav bude i první Spartakiáda. 
Nabádá přítomné, aby chodili cvičit, aby se mohli tělocvičného vystoupení zúčastnit. 

Soudr. Pachman připomněl, že volby budou podle nového volebního zákona, který je 
zcela odlišný od dřívějších způsobů provádění voleb, že kandidáti procházejí ohněm kritiky 
a že kandidát přijímá kritiku, která slouží ku zlepšení jeho práce. 

Občan Kopejtko měl připomínky k výstavbě Stadionu a k tomu, proč se v Sokolovně 
nepořádají různé podniky. Vysvětlení podal soudr. Pachman. 

Soudr. Neužilová Marie se omluvila veřejně soudr. Krejčíkovi za svůj poslední výrok 
proti němu, učiněný v Dělnickém domě dne 9.4.54, že to byla kritika a že ho nemínila nijak 
urazit. 

Soudr. Feňáková slibuje, že bude pracovati tak, aby se za ní Baráčníci nemuseli 
hanbit, a slibuje, že bude jejich schůze navštěvovat. 

Předseda MNV pak se zmínil ještě o akčním plánu, který bude plněn již novými členy 
MNV, a schůzi o 23. hod. ukončil. 
 

Zapisovatel: 
Čížek 

 Předseda: 
Arnold Š. 

Tajemník: 
Kletečka Ant. 

 Členové: 

 
 
 

 


